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Introducció 

La situació de fragilitat i desemparament de la població 

obligada a marxar dels seus països per conflictes armats, 

opressió o persecució, empesa a refugiar-se a altres països, 

ha creat una de les crisis mundials més grans i greus des de 

després de la Segona Guerra Mundial. 

Reflexionar, investigar i cercar les millors maneres de facilitar 

benestar en els llocs on s’han instal·lat les poblacions de 

refugiats és una obligació moral de tots els països del món. 

Amb l’informe que es presenta es vol mostrar una manera 

d’intervenir utilitzant l’activitat fisicoesportiva com a eina 

pel desenvolupament. A més a més, s’hi pretenen aportar 

els elements imprescindibles per tal de crear una guia 

d’intervenció  innovadora, potent i transformadora, basada en 

l’ús de l’esport per afrontar les situacions crítiques de trauma, 

risc i indefensió que pateixen els refugiats i les poblacions 

desplaçades. 

L’esport pel desenvolupament (EPD) haurà de tenir en compte 

tots els factors que caracteritzen aquestes poblacions i estar 

enfocat a la missió de donar resposta a les problemàtiques 

derivades de la lluita física, psicològica i emocional a què 

s’exposen tots els col·lectius de refugiats, desplaçats i 

comunitats d’acollida. 

Per arribar a definir les directrius bàsiques i les accions 

de la intervenció, s’ha hagut de dur a terme un acurat i 

precís treball d’anàlisi del context tenint en compte el marc 

legal internacional pel que fa als desplaçaments forçats 

de poblacions, el que significa el fenomen dels refugiats, 

com s’ha generat el conflicte armat a Síria, quins han estat 

el fluxos de fugida dels sirians i què ha fet Europa davant 

aquesta situació. 

El pas següent ha estat establir les bases per elaborar la 

proposta d’intervenció: la justificació de dirigir la prova 

pilot a Jordània i Líban, els factors a tenir en compte, el 

plantejament dels objectius, l’argumentació per considerar 

l’esport com a eina pel desenvolupament i les consegüents 

pautes per a la proposta tècnica. 

A partir d’aquí s’ha fet una immersió als països on es proposa 

intervenir, Líban i Jordània, per tal d’anar destriant, segons 

cada realitat, les diferents decisions que conformaran la 

proposta. 

La metodologia que s’ha seguit per descriure, entendre 

i interpretar el que està passant i com abordar-ne les 

problemàtiques, s’ha sustentat en el buidat de documentació, 

en l’anàlisi d’informes, en entrevistes a experts i en reunions 

amb responsables institucionals de Jordània, Líban i 

Catalunya. La visita al territori i el coneixement dels diferents 

projectes que s’estan duent a terme explicats pels líders 

dels projectes locals ha conformat la part més enriquidora 

dels diferents instruments utilitzats. El fet de contrastar i 

triangular tota la informació obtinguda ha aportat la llum 

necessària per configurar la proposta d’intervenció amb la 

definició del on, per a quí, què i com es proposa fer. 

La darrera part del treball present la conformen els aspectes 

més transversals. S’hi planteja l’estructura organitzativa 

que caldria crear com a espai de trobada d’actors rellevants 

en l’àmbit esportiu i de la cooperació internacional, on es 

proposen tres nivells d’intervenció i un Consell Assessor. 

També s’hi dibuixa un possible posicionament estratègic i 

s’hi exposen les línies bàsiques del Pla de Formació global a 

desenvolupar, concloent amb unes consideracions finals. 

Les experiències viscudes durant el període d’elaboració de 

les pàgines que segueixen i que han quedat cristalitzades en 

forma de descripcions, idees, propostes i suggeriments, volen 

ser un primer pas per consolidar l’esport com a una eina 

de primer ordre pel desenvolupament i per poder millorar la 

qualitat de vida de les persones refugiades, tot contribuint a 

la seva recuperació i benestar. 
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Uns 10,3 milions de persones es van convertir en 

nous desplaçats pels conflictes o la persecució, 

tant pel desplaçament intern (6,9 milions) com pel 

desplaçament a altres països (3,4 milions). 

D’aquests 65,6 milions: 22,5 milions eren refugiats 

(17,2 milions sota el mandat de l’ACNUR i 5,3 milions 

registrats pel UNRWA), 40,3 milions eren desplaçats 

interns i 2,8 milions sol·licitants d’asil. Tot això sense 

comptar els 10 milions de persones apàtrides, a 

Fenomen del refugiat 
L’ACNUR va xifrar al seu informe anual del 2016 en 65,6 

milions les persones que es trobaven desplaçades.1 

L’Informe remarca que durant el 2016 una mitjana 

de 20 persones per minut es veien obligades a fugir 

de les seves cases i buscar protecció a un altre lloc. 

estimació de l’ACNUR. Només tres països van expulsar 

el 55% de la població refugiada del món: 5,5 milions de 

sirians, 2,5 milions d’afganesos i 1,4 milions de sud-

sudanesos. Pel que fa als desplaçats interns, Colòmbia 

és el primer país amb 7,4 milions de persones 

desplaçades, seguit de Síria amb 6,3 milions i d’Iraq 

amb 3,6 milions. 

En total, el 84 % dels refugiats es troba sota el mandat 

de l’ACNUR en països amb ingressos mitjans o baixos, 

pròxims a situacions de conflicte. En el 2016, a nivell 

mundial, Turquia és el major país d’acollida amb 2,9 

milions de refugiats i el Líban el país que acull més 

refugiats en comparació amb la seva població. 

1 Informe anual de l’ACNUR Tendencias Globales 2016, que analitza el desplaçament forçat en tot el món basat en dades de governs, d’agències 
socials i dades pròpies. 
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2Marc normatiu 

A nivell internacional, la Convenció de Ginebra sobre 

l’Estatut dels Refugiats del 28 de juliol del 1951 

constitueix la fundació de la protecció internacional 

dels refugiats. Defineix qui és un refugiat i estableix 

una sèrie de drets dels refugiats a més de les 

obligacions dels estats. Es va desenvolupar amb 

el Protocol sobre l’Estatut dels Refugiats aprovat a 

Nova York el 31 de gener de 1967, que va retirar les 

restriccions geogràfiques i temporals de la Convenció. 

D’acord amb la Convenció de Ginebra sobre 
l’Estatut dels Refugiats, un refugiat és una 
persona que “degut a tenir un temor fundat 
de ser perseguida per motius de raça, religió, 
nacionalitat, pertinença a un determinat grup 
social o opinions polítiques, es trobi fora del 
país de la seva nacionalitat i no pugui o, a causa 
dels seus temors fundats, no vulgui acollir-se 
a la protecció del seu país; o que per manca de 
nacionalitat i trobant-se, a conseqüència de tals 
esdeveniments, fora del país on abans tenia la 
seva residència habitual, no pugui o, a causa 
dels temor fundats, no vulgui tornar-hi”.2 

L’ACNUR és l’Alt Comissionat de les Nacions Unides 

pels Refugiats. Té una política molt clara davant 

de les persones refugiades. Una persona és un 

refugiat s’hagi reconegut o no el seu estatut a través 

d’un procediment legal. Els governs defineixen els 

procediments de determinació de l’estatut, pels 

propòsits de determinar la situació legal d’aquella 

persona i/o els seus drets i beneficis, d’acord amb 

els seu propi sistema legal. L’ACNUR ofereix el seu 

consell com a part del mandat de l’organització per 

promoure la legislació sobre l’asil, protegir els refugiats 

i supervisar l’aplicació de la Convenció de 1951. 

L’ACNUR promou que els governs adoptin un procés 

ràpid, flexible i liberal, reconeixent com de difícil és 

habitualment el fet de certificar la persecució. 

El Comitè Executiu de l’ACNUR (format actualment 

per 98 estats) marca unes directrius no obligatòries 

que poden ser útils al respecte. Addicionalment, el 

“Manual de l’ACNUR sobre Procediments i Criteris 

per Determinar l’Estatut del Refugiat” és considerat 

com una interpretació autoritzada de la convenció de 

1951 per molts estats. En alguns casos, l’ACNUR pot 

determinar que una persona ha de tenir l’estatut de 

refugiat: en països no signataris de cap instrument 

internacional de refugiats  on les autoritats nacionals 

han demanat a l’ACNUR el desenvolupament d’aquest 

paper. La determinació de l’ACNUR és indispensable 

per tal d’assegurar la seva protecció i assistència. 

2 Estatut dels Refugiats adoptada a la Convenció de Ginebra (Suïssa) el 28 de juliol de 1951 per la Conferència de Plenipotenciaris sobre 
l’Estatut dels Refugiats i dels Apàtrides (Nacions Unides), convocada per l’Assemblea General en la seva resolució 429 (V), del 14 de 
desembre del 1950. Entrada en vigor el 22 d’abril del 1954. 
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situació de refugi prolongat3 i 32.000 sirians han mort 

(segons les dades que hi ha). 

Conflicte armat a Síria 

La guerra de Síria és el conflicte que crea més refugiats 

en el món (des del 2014 ocupa aquest lloc) i en el 

2016 va ser el segon país amb més desplaçats interns. 

Dos terços de la població siriana s’han vist obligats a 

abandonar la seva llar. Un alt percentatge es troba en 

Al març del 2011, junt amb l’inici de la rebel·lió a Líbia, 

després de Tunísia i Egipte, van començar les protestes 

a la ciutat de Dara’a, al sud de Síria, contra el president 

Bashar al-Assad. Van començar després de la detenció 

i tortura de dos adolescents que havien fet una pintada 

a l’escola amb referència al president: “És el teu torn, 

doctor” (Al-Assad és oftalmòleg). 

En les primeres protestes les forces de seguretat del 

règim van matar manifestants i això va produir que 

aquestes protestes encara s’estenguessin més per 

tot el país. Durant l’estiu del 2011, ja eren centenars 

de milers de sirians els que demanaven als carrers la 

dimissió de Bashar al-Assad, reformes polítiques i la fi 

de la brutalitat policial. Es van formar grups opositors 

armats i van començar les desercions de militars de 

l’exèrcit que s’unien als rebels, aglutinats en l’Exèrcit 

Siri Lliure (ESL). El país va entrar en una guerra civil, 

els bombardejos es van multiplicar i el 2012 la guerra 

va arribar a la capital, Damasc, i a la segona ciutat del 

país, Alep. 

Iran va mobilitzar les milícies xiïtes de Pakistan, 

Afganistan, Iraq i a la Guàrdia Revolucionària Iraniana, i, 

per la seva banda, Hezbollah (el moviment xiïta libanès) 

es va aliar amb Al-Assad. Aquesta aliança va aportar 

avançaments que van salvar el règim d’enfonsar-se i li 

van donar molta força i motivació. 

Per una altra banda, els rebels van anar creixent i 

obtenint armes, en part finançades per Aràbia Saudita 

i Qatar, que anaven especialment destinades als grups 

extremistes islamistes. Els extremistes van augmentar 

i les forces seculars de l’ESL van perdre terreny. Van 

aparèixer grups com ara el Front al-Nusra, una filial d’Al-

Qaeda a Síria, i l’Estat Islàmic (EI), que van començar 

una forta ofensiva a Iraq al juny del 2014 i després a 

la zona de Síria propera a la frontera iraquiana. L’Estat 

Islàmic va proclamar el califat a l’àrea que controlava 

d’Iraq i Síria, amb capital a Raqqa (Síria). Estat Islàmic 

lluitava contra tots els bàndols: forces governamentals, 

els rebels, el Front al-Nusra i les forces kurdes (també 

contràries a Al-Assad i contra les quals està Turquia). 

El setembre del 2014 una coalició internacional 

liderada pels Estats Units, amb Jordània, Bahrain, 

Qatar, Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units, van 

començar a bombardejar l’Estat Islàmic. França, 

Regne Unit i Rússia també van començar a atacar 

l’Estat Islàmic, cadascú per la seva banda. Aquests 

bombardejos també han tocat grups rebels i això ha 

fet que el règim d’Al-Assad hagi anat recuperant zones 

clau, sobretot a través de la intervenció de Rússia. 

3 ACNUR defineix el refugi prolongat com a aquella situació en què 25.000 persones refugiades o més de la mateixa nacionalitat porten 
almenys cinc anys en un determinat país d’asil. 
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El que va començar sent una guerra civil s’ha 

convertit en un conflicte complex, un conflicte 

que entrant en el setè any es troba amb 13,5 

milions de sirians que requereixen assistència 

humanitària, incloses 4,5 milions de persones 

atrapades en àrees assetjades i de molt difícil 

accés, exposades a greus amenaces. Més de 

la meitat de la població ha marxat de casa 

seva, d’altres múltiples vegades s’han hagut 

de desplaçar. Les parts del conflicte actuen 

amb impunitat, cometent violacions del dret 

internacional humanitari i dels drets humans. 

En data d’avui (agost del 2017), dins de Síria 

hi ha més de 6 milions de desplaçats interns, 

540.000 civils vivint en 11 localitats assetjades 

amb necessitat d’assistència humanitària i 

4 milions de persones amb necessitats que 

viuen en àrees de molt difícil accés on l’ajuda 

humanitària no pot arribar de manera sostenible. 

Fora de Síria, de les dades de persones 

refugiades registrades per l’ACNUR, hi ha més 

de 5 milions de refugiats sirians. 
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On han anat o on van 
els refugiats sirians 
Centrant-nos en el conflicte a Síria, el desplaçament 

de la seva població s’ha convertit en una de les crisis 

més accentuades de les últimes dècades. Hi ha més de 

6 milions de desplaçats interns i 5.165.317 persones 

registrades per l’ACNUR com a refugiats sirians que 

viuen en els països veïns, entre la República de Turquia, 

la República del Líban, el Regne Hashemita de Jordània 

i la República d’Iraq, així com en la República Àrab 

d’Egipte i per algunes zones del Nord de l’Àfrica. 

4
Aquestes dades no contemplen les desenes de milers 

de sirians que viuen en aquests països sense haver-se 

registrat formalment, sobretot a Turquia i al Líban.

 

Turquia és el país que més refugiats acull, amb més de 

3 milions, equivalent quasi a un 4% de la seva població. 

En el Líban la població refugiada representa una 

equivalència del 20% i a Jordània quasi el 10%. A l’Iraq 

se li suma la població refugiada a un desplaçament 

intern de 3,2 de milions de persones i Egipte acull 

refugiats de moltes altres nacionalitats sobretot 

africanes. 

Els refugiats estan vivint principalment en zones 

urbanes, rurals o perifèriques, sent només una minoria, 

prop d’un 10%, la població que viu en camps. Tot i així, 

hi ha unes taxes de pobresa molt altes. El 93% dels 

sirians refugiats que viuen fora dels camps a Jordània 

estan vivint per sota del llindar de la pobresa: al Líban 

més del 70%, a Egipte un 65% i un 37% a l’Iraq.

 

Entrats en el setè any de conflicte, molts sirians han 

perdut l’esperança d’una solució política i necessiten 

establir-se en els països d’acollida. Per la seva banda, 

5,165,317
Refugiats sirians 
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Turquia 

els països d’acollida han viscut un impacte econòmic 

i social, una saturació dels serveis públics i l’evidència 

d’unes infraestructures insuficients, degut al gran 

augment de la població no progressiu. 

El Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) 2017-

2018 es va preparar com a resposta a aquest 

panorama, reforçat per un compromís global d’invertir 

en la capacitat de recuperació dels països veïns 

de Síria, amb plantejaments compartits com ara la 

necessitat de donar suport als sistemes nacionals 

i als responsables locals, i el plantejament del 

finançament amb una previsió a llarg termini. Es va 

publicar el desembre de 2014, després que diversos 

esdeveniments de gran envergadura acceleressin la 

necessitat de canvis profunds en la resposta a les 

crisis humanitàries, amb especial atenció a Síria. 

Aporta conjuntament els plans desenvolupats sota 

el lideratge de les autoritats dels diferents països 

que en formen part per assegurar la protecció, l’ajuda 

humanitària i enfortir la resiliència. 

1 

REGIONAL STRATEGIC OVERVIEW Regional Refugee & Resilience Plan 2017-2018 

Regional Strategic 
Overview 

Llegir el codi 
QR per accedir 
al document 

El 3RP és un pla polivalent que aborda la protecció 

i les necessitats dels refugiats, així com també les 

necessitats d’assistència per enfortir les institucions i 

les comunitats dels països d’acollida. El 3RP segueix 

sent un procés liderat a nivell nacional, incorporant 

el Lebanon Crisis Response Plan (LCRP) i el Jordan 

Response Plan (JRP) i els capítols de països de Turquia, 

Iraq i Egipte que s’han desenvolupat amb la plena 

participació dels governs respectius. 

Turquia continua sent el país que acull la població 

refugiada més gran del món. Ha ratificat la Convenció 

sobre Refugiats de 1951, però amb la reserva que 

només concedeix l’estatut de refugiat als ciutadans 

europeus. 

La majoria dels refugiats són sirians i aquests reben un 

estatut de protecció temporal. El Règim de Protecció 

Temporal de Turquia atorga als immigrants sirians el 

dret a romandre legalment a Turquia així com també un 

cert nivell d’accés als drets i els serveis bàsics. 

Com que les lleis i les polítiques que regulen la vida 

dels refugiats sirians a Turquia no els concedeixen 

plens drets de refugiats i les proteccions que s’estenen 

a aquestes lleis i polítiques encara no s’han dut a 

terme plenament, molts sirians a Turquia encara no 

poden accedir a l’educació, la salut i l’ocupació legal. 

A més, els retards de fins a sis mesos en aquest accés 

per l’aplicació de la protecció temporal impliquen que 

alguns refugiats no puguin obtenir serveis bàsics 

i viuen amb la por de ser obligats a viure en un 

campament o deportats, segons un informe de Human 

Rights Watch (HRW). 

“Los sirios tienen un estatus de visitantes temporales, 

no de refugiados, con derecho a servicios sanitarios y 

educación. Pero ello no significa que puedan llegar a 

disfrutarlos, porque hay muchos desafíos logísticos, 

está la barrera del idioma, que no todos los niños son 

bienvenidos en las escuelas, razones culturales y 

económicas o simplemente que no saben que tienen 

derecho”, afirma Itir Akdogan, investigadora del 

think tank TESEV. “La gran asignatura pendiente es 

la integración de estas personas”, sentencia. Per la 

seua banda, Nuri Tinaz, expert de la Fundació per la 

Investigació Econòmica i Social (SETA) i professor de 
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Sociologia de la Universitat de Màrmara, apunta: “Pagar 

100 liras a cada refugiado no es una buena solución. 

Deberíamos apostar por la integración y la educación. Hay 

casi 900.000 niños sin escolarizar. Ellos serán carne de 

abusos y de la instrumentalización religiosa”. 

En l’acord que va entrar en vigor el 18 de març del 2016 

entre la UE i Turquia es va establir la ràpida devolució 

dels emigrants en situació irregular i dels sol·licitants 

d’asil arribats a Grècia des de Turquia a partir del 20 de 

març d’aquell any. En aquest sentit, segons informes 

de la Direcció General de Gestió de les Migracions 

Turques (DGMM), 1.228 immigrants i refugiats han 

estat retornats a Turquia des de Grècia entre el 4 d’abril 

del 2016 i el 4 de juliol del 2017. Oficialment, l’acord 

pretén substituir els fluxos migratoris desorganitzats i 

les migracions irregulars mitjançant rutes organitzades 

i segures per als països europeus. 

D’aquesta manera, es va acordar que per cada sirià 

que es tornés a Turquia des de les illes gregues, un 

altre sirià es tornaria a ubicar directament a Europa 

des de Turquia. Segons les dades de la DGMM 

publicades el 4 de juliol, hi ha 6.757 persones que 

han estat reubicades en virtut d’aquest mecanisme 

sobretot a Alemanya, França, Finlàndia i els Països 

Baixos. Però les crítiques a aquest acord per part de 

les organitzacions en defensa dels drets humans són 

múltiples. Principalment, perquè aquest acord vulnera 

la Carta de Drets Fonamentals de la UE i el principi de 

prohibició d’expulsió o devolució inclosa en l’article 334 

de la Convenció de Ginebra. L’informe d’anàlisi de HWR 

demostrava en detall per què la qualitat de protecció 

dels sirians per part de Turquia no tenia el nivell 

necessari per ser considerat com a “tercer país segur” 

o “primer país d’asil”. 

Segons les últimes dades disponibles de la DGMM 

s’estima que hi ha actualment 3,4 milions de ciutadans 

estrangers presents en el territori turc que busquen 

protecció internacional. Segons l’ACNUR, a finals de 

juny del 2017, 315.643 sol·licitants d’asil i refugiats 

procedents de països incloent Afganistan, Iran, Iraq 

i Somàlia constitueixen un altre grup significatiu 

de ciutadans estrangers que requereixen protecció 

humanitària i jurídica turca. Hi ha 587.866 estrangers 

presents a Turquia amb permisos de residència, 

incloent-hi titulars de residència humanitària. 

Context polític actual 

El país està en estat d’emergència des de fa poc més 

d’un any i en un procés de centralització política del 

poder en mans del president mitjançant un referèndum. 

Es va dur a terme a l’abril i va guanyar el Sí (amb poc 

més del 50%), a favor d’una reforma constitucional que 

preveu substituir el sistema parlamentari establert el 

1924 per un sistema presidencial. Els crítics afirmen 

que la reforma suposa una deriva autoritària ja que, 

entre altres implicacions, suposaria que s’eliminés 

el càrrec de primer ministre i que els seus poders 

passessin a mans del president, que es convertiria, així, 

en Cap de l’Estat i del Govern. El president Erdoğan 

justifica la reforma per aconseguir una major estabilitat 

i garantir així un creixement econòmic i de la seguretat. 

246,080 
22 camps 

2,786,146 

4 “Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida 
o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”. 
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La Comissió de Venècia considera que la reforma 

no estableix una clara separació de poders i debilita 

la democràcia del país convertint-lo en un règim 

autoritari. 

El règim d’Erdoğan està actualment acusat de 

persecucions i detencions polítiques (més de 50.000 

segons Amnistia Internacional), principalment a 

periodistes, activistes dels drets humans i persones 

del món universitari turc, als quals se’ls acusa de  

53,2% 46,8% 

Els refugiats que no viuen 
als camps estan repartits 
principalment per lo llarg de la 
frontera turca a les províncies 
de Sanliurfa, Gaziantep, 
Hatay, Adana, Mersin i Kilis. 
246.080 sirians viuen en 22 
campaments, la majoria dels 
campaments també es troben 
prop de la frontera siriana. 

TURKEY 

Llegir el codi 
QR per accedir 
al document 

terrorisme o de perpetrar l’intent de cop d’estat. El país 

viu immers en una forta repressió i censura. Amnistia 

Internacional denuncia que no els deixen accedir al 

sud-est del país (la zona del Kurdistan turc). 

13,7% 16,2% 14,8% 
< 4 anys 5-11 anys 12-17 anys 

3,106,932
Refugiats sirians 
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Líban 
El Líban no és firmant ni de la Convenció sobre l’Estatut 

dels Refugiats de 1951 ni del seu Protocol de 1967, i no 

està dotat d’un marc jurídic a nivell global o nacional 

apropiat per als refugiats. A falta d’una condició 

jurídica, el tractament és desigual i arbitrari. El 2015 

van introduir uns criteris molt estrictes i negaven 

l’entrada a tots els refugiats que no els complien, 

tancant a la pràctica les fronteres del país. 

Dins del país, els refugiats es trobaven amb problemes 

administratius per obtenir i renovar els permisos de 

residència, fet que els exposava al risc constant de 

detenció arbitrària i devolució. De totes maneres, el 

Líban ha acollit a més d’un milió de sirians que fugien 

de la guerra (hi ha 1.100.000 de registrats; 1.500.000 

segons fonts oficials del govern). Internacionalment 

es valora aquesta política positiva de recepció cap 

als refugiats sirians i l’esforç de la seva població, tot i 

així, la gestió de l’ajuda té diverses mancances i deixa 

en evidència la falta de planificació del govern per 

abordar i gestionar les qüestions relacionades amb 

els refugiats. En conclusió, posa de manifest, a través 

dels acords nacionals i internacionals relacionats 

en aquesta gestió, que és necessari elaborar una 

política d’asil clara i consistent al país. El Líban 

no reconeix formalment els refugiats com a tal, no 

atorga l’estatut de refugiat als sirians que fugen, però 

l’ACNUR s’encarrega de registrar-los oficialment com a 

refugiats. De totes maneres, des del 6 de maig del 2015 

el govern del Líban va obligar l‘ACNUR a suspendre els 

nous registres. 

En el sisè any del conflicte de Síria, el Líban ha 

arribat a un punt crític amb un ritme i magnitud 

de desplaçaments sense precedents. Acull el 

major nombre de refugiats, tant per càpita com per 

quilòmetre quadrat. L’impacte econòmic i social 

d’aquesta situació és evident en tots els sectors 

(salut, educació i serveis públics en general) i les 

infraestructures han quedat desbordades. Els refugiats 

i la comunitat d’acollida experimenten la creixent 

vulnerabilitat i dificultat, amb recursos cada vegada 

menors que generen tensions i enfrontaments. Pel que 

fa a la població refugiada siriana, segons l’ONU, el 70% 

de les famílies viuen sota el llindar de la pobresa i més 

de la meitat suporta condicions precàries d’habitatge 

en edificis excessivament plens i barris amb gran 

densitat de població. 

El Líban també acull uns 20.000 refugiats procedents 

d’altres països, inclosos Iraq, Sudan i Etiòpia, i 

449.957 refugiats palestins registrats. Els refugiats 

palestins representen el 10% de la població del 

Líban. Les autoritats libaneses només reconeixen la 

condició de refugiat als refugiats palestins (només els 

documentats), però no tenen els mateixos drets que 

els nacionals libanesos, i només els palestins viuen en 

camps oficials gestionats per la UNRWA (el 53% viuen 

en els dotze camps de refugiats reconeguts). Dels cinc 

països on treballa la UNRWA, els índexs de pobresa 

més alts en refugiats palestins es troben al Líban. A 

causa del conflicte de Síria, molts palestins refugiats a 

Síria estant arribant al Líban. La UNRWA està treballant 

per ajustar els números oficials i per afrontar-ne les 

noves necessitats. 

Context polític actual 

El president Michel Suleiman va abandonar el càrrec 

el març del 2014 després de complir el seu mandat, 

i el Líban va quedar amb un buit presidencial que va 

durar 33 mesos. Fins al desembre del 2016 no es va 

constituir un nou govern. 

LEBANON CRISIS RESPONSE PLAN 2017-2020 

LEBANON CRISIS 

2017- 2020 

RESPONSE PLAN 

Llegir el codi 
QR per accedir 
al document 
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En el nou govern, a les rivalitats internes s’hi van anar El govern xifra en 1,5 milions els refugiats sirians que 

sumant les rivalitats provocades pel conflicte de Síria, 

la qual cosa va aprofundir les diferències entre els 

dos blocs polítics del país, uns aliats de Bashar al-

Assad i els altres enemistats amb aquest règim. La 

ingerència d’actors libanesos a la guerra de Síria, així 

com també la del braç armat d’Hezbollah que combat 

junt amb les tropes d’Al-Assad, és un dels temes més 

delicats a tractar pel nou govern, en el qual Hezbollah 

té representació política. 

80% 20% 
a les comunitats als ITS* 

* no són camps oficials, són 
Informal Tends Settlements  
(ITS) 

1,001,051
Refugiats sirians 

Beekaa 357.303 

Beirut 270.608 

Nord Liban 253.332 

Sud Liban 119.808 

Mount Lebanon XXX.XXX 

acull en el seu territori, quantitat que representa un 

quart de la població total del país. 

47,5% 52,5% 

16,6% 24,2% 13,9% 
< 4 anys 5-11 anys 12-17 anys 

Nord Liban 

Beekaa 

Beirut

 Mount 
Lebanon

 Sud 
Liban 
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Jordània 
Com que Jordània no és signatari de la Convenció 

sobre l’Estatut dels Refugiats de 1951, l’instrument 

legal de treball i de cooperació entre l’ACNUR 

i el Govern de Jordània està emmarcat en un 

Memoràndum d’entesa signat el 1998 (MOU)5. 

Tot i no ser signant de la convenció, la Constitució 

preveu protecció contra l’extradició per a sol·licitants 

d’asil6 i accepta la definició que la Convenció de 

Ginebra fa de refugiat. Per tant, atorga l’estatut de 

refugiat a les persones que creuen la frontera, encara 

que no els hi concedeixi tots els drets que aquesta 

comporta, entre d’altres motius, per l’escassetat 

de recursos econòmics que no són pal·liats per la 

comunitat internacional, argumentat des del govern7 i 

segons les autoritats locals. Les persones que arriben 

tant pels passos fronterers legals com de forma 

irregular, són ateses per l’ACNUR en algun dels camps 

de refugiats establerts. No se’ls demana visat per 

entrar i són considerades com a refugiats de manera 

automàtica. Tanmateix, l’espai de protecció dels 

refugiats continua inestable, ja que l’entrada al territori 

es gestiona a través del prisma de la “seguretat”, que 

es tradueix en restriccions pel que fa al nombre de 

refugiats als quals se’ls permet l’entrada. El nombre 

creixent de refugiats sirians a la vora de la frontera 

oriental amb Síria és l’evidència d’això. La llibertat de 

circulació ha quedat més restringida, com ho demostra 

l’augment de les deportacions a Síria i la reubicació 

forçosa al camp de refugiats d’Azraq, que provoca 

inclús casos de separació familiar. L’assistència 

humanitària és cada cop més limitada, especialment 

en els sectors de la salut i la seguretat alimentària. 

El Govern de Jordània, tanmateix, ha avançat 

significativament en la millora de l’accés a la 

documentació, en la reducció del risc d’apatrídia (és a 

dir, uns 70.000 nens sirians han obtingut el registre de 

naixements des de l’inici de la crisi), així com també en 

els esforços per intentar garantir l’accés a l’educació 

de tots els infants refugiats, en els drets d’ocupació i 

en els permisos de treball. 

Jordània és històricament un país d’acollida, ha 

destacat per acollir un gran número de refugiats de 

països veïns. A l’octubre del 2016 figurava com el 

país amb un major número de refugiats del món: 2,7 

milions. La comunitat palestina és la més nombrosa 

amb uns 2,1 milions de persones, hi ha 55.000 

iraquians registrats per l’ACNUR i d’altres països com 

ara Somàlia i el Iemen. Actualment, consten registrats 

per l’ACNUR 660.422 refugiats sirians (segons dades 

de UNHCR del 20 d’agost) i 2.175.491 refugiats 

palestins. Hi ha deu camps de refugiats palestins 

reconeguts a Jordània que acullen 370.000 refugiats 

palestins (el 18% del total). Dels països on UNWRA 

treballa, Jordània és el país que acull el número més 

elevat de refugiats palestins.  

Llegir el codi 
QR per accedir 
al document 

5 El Memorandum inclou que “Jordan accepts the definition of “refugee” contained in the 1951 Convention, Jordan also agrees to respect the 
principle of nonrefoulement, meaning that no person seeking asylum in Jordan will be returned to a county where his or her life or freedom could be 
threatened because of his or her race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion”. 
6 Tal com diu l’Article 21 apartat 1 de la Constitució de Jordània “political refugees shall not be extradited on account of their political beliefs or for 
their defense of liberty”. 
7 Tal com senyalava el rei Abdallah en declaracions oficials: “Acogemos a una población refugiada [siria] que supone el 20% de nuestra población 
total […] Pero el año pasado la ayuda de la comunidad internacional solamente cubrió el 35% de nuestro presupuesto para los refugiados, por lo que el 
25% de nuestro presupuesto nacional fue destinado a cubrir la diferencia”. 
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Context polític actual 

A nivell regional, Jordània és un país considerat estable 

i segur dins de la regió, a pesar del reformisme polític i 

el focus de radicalisme intern. Jordània és el país amb 

la taxa més alta per càpita de foreign fighters (joves 

que han marxat a lluitar a les files de grups extremistes 

a l’Iraq i Síria): 315 per un milió d’habitants. Com a 

conseqüència de la inestabilitat contínua de la regió 

provocada pels conflictes polítics, el país ha d’assumir 

l’acollida d’un gran nombre de refugiats, la qual cosa 

l’obliga a reestructurar-se per tal d’afrontar noves 

realitats. Segons dades del Departament d’Estadístiques 

de Jordània, en deu anys la població s’ha duplicat i, 

consegüentment, això influeix en els greus problemes 

d’abastiment, en especial respecte a l’aigua (recurs del 

qual Jordània ja era deficitària crònica). 

La monarquia és un dels factors més importants que 

expliquen la considerada estabilitat del país: ajuda a 

la unitat en un territori on hi ha una manca d’identitat 

nacional. Així, la figura del rei actua com a aglutinador 

de la nació. L’altre factor important en l’estabilitat del 

Regne Haiximita és la seva aliança amb els Estats 

Units, que considera Jordània l’únic aliat fiable a la 

zona. 

140.397 520.025 
21% 79% 

49,5% 50,5% 

15,5% 22% 13,6% 
< 4 anys 5-11 anys 12-17 anys 

Irbid 

Mafraq 

Zarqa 

Amman 

Amman 180.778 

Mafraq 159.756 
88,7%

Irbid 135.849 

Zarqa 108.119 

8 Governacions restants 11,3% 

660,422
Refugiats sirians 
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Iraq 

L’Iraq no és firmant de la Convenció de Ginebra de 

1951, però el govern iraquià ha admès dos instruments 

legislatius relacionats amb els refugiats que es troben 

al país. Per una banda, la Llei 21-2010 va establir 

el Ministeri de Migracions i Desplaçaments, que 

proporciona assistència i serveis tant per a desplaçats 

interns com per a refugiats estrangers que es trobin 

a l’Iraq. Per una altra banda, la Llei del Refugiat 

Polític de 1971, només destinada a refugiats polítics, 

n’estableix els beneficis que disposen al país com per 

exemple el dret a treballar i l’accés als serveis de salut 

i d’educació. 

IRAQ 
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La gran majoria de refugiats sirians a l’Iraq (el 97%) es 

concentra a la regió del Kurdistan (KR-I). Les autoritats 

kurdes de la regió garanteixen el dret a inscriure’s a les 

escoles públiques així com també el dret a treballar. 

No obstant això, les oportunitats limitades de vida 

i la recessió econòmica al Kurdistan iraquià han fet 

augmentar la vulnerabilitat entre els refugiats. 

L’Iraq acull refugiats sirians, iranians i palestins. Hi ha 

més de 42.000 refugiats i sol·licitants d’asil. Es calcula 

que hi ha unes 48.000 persones apàtrides. A més, té un 

volum de desplaçats interns molt alt degut a conflictes 

sectaris civils dins de l’Iraq i a les guerres en les quals 

s’ha vist afectat en els últims anys que han portat una 

gran inestabilitat al país. Durant el 2016 el número 

de desplaçats forçosos es va quantificar en més de 4 

milions, i en data de 29 d’agost del 2017 són 833.280 

els desplaçats interns (segons dades de l’ACNUR). 

Context polític actual 

Les campanyes militars i altres conflictes van causar 

desplaçaments interns a gran escala el 2016. Entre 

d’altres conflictes, l’exèrcit d’Iraq manté una ofensiva 

per expulsar l’EI del país. Alliberada Mossul fa pocs 

mesos, el control de l’EI es basa en zones desèrtiques 

i rurals. Unes 150.000 persones continuen atrapades 

sota aquests territoris. Més de dos milions de 

desplaçats interns han tornat a les seves cases entre 

el 2014 i l’agost del 2017, la qual cosa vol dir que hi ha 

un gran moviment intern de població. Des del gener 

a l’agost del 2017 han estat 700.000 les persones 

desplaçades internes. 

L’entorn de seguretat i de protecció es manté volàtil, 

principalment en les zones que han estat recentment 

recuperades. Sovint es creen situacions mixtes, on 

es produeix un nou desplaçament al costat de nous 

desplaçaments interns. Malgrat el gran interès en el 

retorn a les seves llars de la població civil, l’entorn de 

seguretat encara és precari degut a la destrucció de 

la infraestructura, els grups armats, les situacions de 

venjança, les pors, etc. 

Area controlada por IS Controlada por otras fuerzas 

2017 2016 2015 



L’ACNUR i els socis han ampliat les activitats de 

protecció que controlen els moviments de la població 

i defensen que els principis humanitaris siguin 

observats, fins i tot en moments de crisi, perquè els 

retorns siguin voluntaris, amb seguretat i dignitat. 89.9075 155,530 
Per acabar amb el cicle de conflicte i violència que 36% 64% 21 

ha patit el país, la reconstrucció ha de ser lenta a fi 

d’aconseguir assegurar l’estabilitat. 

Kurdistan iraquià 244.605
Refugiats sirians (97%) 236.132 

Erbil 119.254 

Duhok 85.020 

Duhok 

Erbil Sulaymaniyah 31.867 

Sulaymaniyah 

16,4% 17% 9,8%53,8% 46,2% < 4 anys 5-11 anys 12-17 anys 
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Egipte 
Egipte és signatari de la Convenció sobre el refugiat de 

1951 i el seu Protocol de 1967, però amb reserves en 

cinc punts. Sobre l’article 22, secció 1, Egipte denega 

el dret a que els refugiats siguin admesos a les escoles 

públiques. De totes maneres, El Ministeri d’Educació va 

fer un decret el 1992 que permetia els nens refugiats 

de Sudan, de Líbia i de Jordània assistir a les escoles 

públiques. Existeixen diferències en els drets i les 

ajudes disponibles pels refugiats segons la seva 

procedència (nacionalitat). 

Els refugiats obtenen la carta blava de refugiat de 

l’ACNUR, segellada pel Ministeri d’Assumptes Exteriors 

i pel Ministeri d’Interior. Amb aquesta targeta obtenen 

un permís de residència de sis mesos amb possibilitat 

de renovació. Tenen un permís de residència de fins a 

tres anys, segons el decret del Ministeri d’Interior del 

1996. Tot i que no va establir reserves respecte als 

articles referents al permís de treball, és molt difícil 

aconseguir permís per treballar (requereixen proves 

per tal de determinar que cap egipci està disponible 

per realitzar la feina abans de concedir-li el permís a un 

estranger). 

Encara que el Govern concedeix llibertat de circulació 

i permisos de residència als sol·licitants d’asil i 

als refugiats, la curta validesa dels permisos i la 

centralització dels procediments segueixen constituint 

els grans reptes als quals s’enfronten els refugiats i 

els sol·licitants d’asil. Un entorn socioeconòmic difícil, 

l’augment dels costos de vida, les preocupacions per 

la seguretat física dels refugiats, la discriminació i les 

barreres lingüístiques tenen un impacte negatiu en la 

integració dels refugiats. L’ACNUR està treballant per 

millorar la qualitat de l’educació i l’assistència sanitària 

en el sistema públic. 

Les oportunitats limitades de subsistència i la manca 

de perspectives d’integració, juntament amb la pèrdua 

d’esperança per poder tornar al seu país d’origen, 

han contribuït a l’augment constant del nombre de 

refugiats que surten irregularment per via marítima. 

El número de refugiats i sol·licitants d’asil d’altres 

nacionalitats que s’aproximen a l’ACNUR pel registre 

s’ha incrementat el 2017: ha arribat a més de 200.000 

refugiats i sol·licitants d’asil, dels quals més de la 

meitat són sirians. Entre les diferents nacionalitats 

que es troben dins del país hi consten els sudanesos 

(35.028), els procedents d’Etiòpia (13.797), d’Eritrea 

(10.447), del Sudan del Sud (8.172) i d’altres 58 països 

(19.746 persones). El total d’arribades durant el 2017 

(fins el 31 de juliol) ha estat de 17.259 persones 

registrades (9.756 sirians i 7.503 d’altres nacionalitats). 

Els nous registrats al país durant el 2017 han estat 

32.621 persones (16.115 sirians i 16.506 d’altres 

nacionalitats). 

Segons organitzacions nacionals com per exemple 

Egypt’s Refugees, les dades reals de refugiats a Egipte 

es multipliquen per 5 o inclús per 10, com a resultat 

d’anys de guerres, repressions polítiques i fam que 

han conduït moltes persones de la Banya d’Àfrica a 

refugiar-se a Egipte. El grup més nombrós de refugiats 

no registrats per l’ACNUR és de persones del Sudan, 

seguit d’Etiòpia i Eritrea. 

Llegir el codi 
QR per accedir 
al document 

Context polític actual 

El poder executiu i legislatiu es divideix entre els 

militars i una administració provisional escollida 

pels generals després del derrocament del govern 

de Mohamed Mursi al juliol de 2013. A més, diversos 

grups de pressió connectats amb l’antic règim de 
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Mubàrak continuen tenint una gran influència, per 

preservar els seus interessos polítics i empresarials. 

Sense consens sobre la relació exacta entre les 

institucions estatals clau, Egipte està en una llarga 

lluita pel poder que implica tant els militar com el 

polítics civils.

 

En l’últim informe d’Amnistia Internacional del 2016, el 

país és acusat de repressió política. No està permès 

criticar el govern en públic, està prohibit manifestar-se, 

les organitzacions en defensa dels drets humans són 

reprimides i censurades. Hi ha denúncies per casos de 

tortura, desaparicions forçoses i inclús assassinats 

122.203Refugiats sirians 

Del total de refugiats 
registrats a Egipte 

Cairo 66.651 

6th october city 38.749 

Giza 26.582 

Alexandria 23.001 

Qalyubia 16.190 

Sharkia 9.542 

Damietta 8.735 

Helwan 6.456 

Dakahliya 3.457 

Monofiya 2.230 

per part de la policia i del govern. L’oposició política al 

govern és pràcticament inexistent i els activistes de la 

societat civil són perseguits. 

Freedom House cita “la corrupció, la mala gestió, els 

disturbis polítics i el terrorisme” com a motius dels 

greus problemes econòmics d’Egipte. La inflació, 

l’escassetat d’aliments, els alts preus i les retallades 

a les subvencions energètiques, han perjudicat la 

població en general. Segons Al-Monitor, l’economia 

egípcia està “atrapada” en un “cicle viciós dels deutes 

de l’FMI”. 

11% 19,4% 12,4%
51,2% 48,8% < 4 anys 5-11 anys 12-17 anys 
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5Actuació d’Europa davant la 

situació dels refugiats 
En l’àmbit de la Unió Europea, diferents directives i reubicar 32.256 sol·licitants d’asil d’Itàlia i Grècia amb 

reglaments especifiquen el marc legal dels refugiats. el compromís d’ampliar-los fins a 40.000 el desembre, 

Pel que fa a les primeres, trobem la Directiva d’Acollida,8 d’acord amb la proposta de la Comissió Europea. Dos 

per la qual s’aproven normes per a l’acollida dels 

sol·licitants de protecció internacional; la Directiva de 

Procediments9, sobre els procediments comuns per a 

la concessió o la retirada de la protecció internacional; 

i la Directiva de Requisits10, per la qual s’estableixen 

normes relatives als requisits pel reconeixement 

de nacionals de tercers països o apàtrides com a 

beneficiaris de protecció internacional, a un estatut 

uniforme pels refugiats o per les persones amb dret 

a protecció subsidiària i el contingut de la protecció 

concedida. Amb el Reglament de Dublín11 s’estableixen 

els criteris i mecanismes de determinació de l’estat 

membre responsable de l’examen d’una sol·licitud de 

protecció internacional presentada en un dels estats 

membres per un nacional d’un tercer país o apàtrida. 

Finalment, el Reglament Eurodac12 és el relatiu a la 

creació del sistema Eurodac per la comparació de les 

empremtes dactilars. 

Davant de la crisis de refugiats per la guerra de Síria, a 

Europa cada país ha optat per actuar segons els seus 

interessos individuals, inclús amb mesures unilaterals 

com ara el tancament de fronteres nacionals (posant 

en perill la lliure circulació de persones de la UE). La 

Comissió Europea ha elaborat diferents propostes 

intentant desenvolupar sense èxit una resposta europea 

comú i coordinada en l’àmbit de l’asil i la immigració. 

El juliol de 2015 els estats es van comprometre a 

mesos després, aquesta proposta es va multiplicar 

per dos. En el segon acord, els 22 estats europeus van 

acceptar la reubicació de 120.000 sol·licitants d’asil 

procedents d’Itàlia, Grècia i Hongria (el govern d’Hongria 

va rebutjar l’acord i van quedar 54.000 pendents de 

reassignació). Això sumava un compromís de 160.000 

persones a repartir entre els membres de països de 

la UE. Aquesta xifra es va revisar posteriorment i van 

passar a ser al voltant de 98.000, al·legant que no hi 

havia prou casos de perfils de persones que poguessin 

ser acceptades. Entre el setembre del 2015 i el 31 de 

d’agost del 2017 han estat reubicades 27.411 persones 

en els països europeus (el 28% d’allò acordat)13. De les 

places que cada país s’havia compromès individualment 

a acollir (un total de 98.255), encara en falten per 

complir 70.844. Per tant, només s’han reubicat el 26% de 

les places de Grècia i el 20% de les places d’Itàlia. 

D’altra banda, es van comprometre al reassentament 

de persones refugiades que es trobaven a tercers 

països. Les organitzacions en defensa dels drets 

dels refugiats exigeixen el compromís dels estats 

per la via del reassentament, ja que és una via legal 

i la més segura, a més de la possibilitat de sol·licitar 

asil a ambaixades i consolats o l’emissió de visats 

humanitaris. El compromís de reassentament de 

22.504 persones prioritàriament d’Orient Mitjà, la Banya 

d’Àfrica i el Nord d’Àfrica és anterior als compromisos 

8 Directiva 2013/33/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny del 2013. 
9 Directiva 2013/32/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny del 2013. 
10 Directiva 2011/95/UE del PParlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre del 2011. 
11 Reglamento (UE) nº 604/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny del 2013. 
12 Reglamento (UE) nº 603/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny del 20133. 
13 Dades de IOM del 31 d’agost de 2017. 
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Arribades a Europa 

-55% 

120.7591 / 01 / 2017 > 31 / 06 / 2017 

Espanya Bulgària 
11.311 440 

(9,4%) 

20
17 (0,4%) 

Xipre 
501 
(0,4%) 

Itàlia 

20
17

 
20

17
 

20
17

 

95.213 (78,8%) 20
17

 

Grècia 
13.294 (11%) 

≈ 

95.2131 / 01 / 2017 > 31 / 06 / 2017 

-92% 

13.2941 / 01 / 2017 > 31 / 06 / 2017 

Del registre de les arribades, només a Grècia entre l’1 de gener del 

2015 i el 27 d’agost del 2017, s’han registrat 1.050.507 arribades. 

De procedència de Síria, l’Iraq, Afganistan, Pakistan i el Congo. 

A Itàlia, en el mateix període, s’han registrat 434.383 arribades. 

Majoritàriament de Nigèria, un gran percentatge de Bangladesh, 

seguits de Guinea, Costa d’Ivori i Senegal. 

En data de 31 de juliol del 2017, des de l’inici de l’any, segons les 

dades disponibles, 120,759 emigrants han estat registrats, arribant-

ne a Grècia 13.294 (11%), a Itàlia 95.213 (78,8%), a Bulgària 440 

(0,4%), a Xipre 501 (0,4%) i a Espanya 11.311 (9,4%). És un 55% 

menys en comparació amb el mateix període durant el 2016 (n’havien 

registrat l’arribada de 269,105). Principalment, el canvi és per Grècia, 

on han baixat un 92% les arribades en comparació amb l’any passat 

el mateix període (de 162.162 a 13,294). Al contrari d’això, a Itàlia han 

arribat 95.213 persones en aquest període, quasi el mateix número 

que en el 2016 (93.774). 
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Però segons organitzacions que treballen en defensa 

dels drets dels refugiats, com ara CEAR, en el seu 

informe relatiu a l’acord, afirma que Turquia no pot ser 

considerat un país segur, ja que la seva definició com a 

tal implica valorar prèviament l’aplicació pràctica del Dret, 

el respecte efectiu dels drets humans o la inexistència 

de persecució o danys greus pels motius que donen 

dret al reconeixement de la protecció internacional. 

Argumenta que, en el cas de Turquia, dels 2.899 casos 

sotmesos al TEDH, es va dictar resolució sobre el fons 

només en 110 casos, declarant la violació del Conveni 

Europeu de Drets Humans en 94 casos, és a dir, un 93%. 

D’aquesta manera, els estats membres no poden tenir 

la certesa que Turquia respectarà un conjunt de normes 

relatives als drets fonamentals, a la no discriminació 

i al respecte al Dret Internacional. No hi ha garanties 

suficients per assegurar el compliment d’aquestes 

exigències, tant per part de Turquia com per part de 

Grècia en l’anàlisi de la tramitació de les sol·licituds de 

protecció internacional. En l’anàlisi s’ha d’efectuar un 

estudi per a cada cas concret per determinar si el país de 

devolució ha de ser considerat o no país segur en cada 

circumstància particular. L’aplicació de procediments 

accelerats implica la reducció dels terminis per analitzar 

degudament les circumstàncies individuals i identificar 

situacions d’especial vulnerabilitat. En aquest informe, 

CEAR assenyala que el dret d’asil a Turquia no està 

plenament establert, perquè hi ha una disfuncionalitat 

en el sistema d’asil i desigualtats en l’accés i el contingut 

de la protecció. Afirma que Turquia manté una limitació 

geogràfica en l’aplicació de la Convenció de Ginebra, ja 

que exclou les persones no europees de la condició de 

refugiades i no ha ratificat el Protocol nº 4 del Conveni 

Europeu de Drets Humans que estableix la prohibició 

d’expulsions col·lectives. A tot això cal afegir que 

organitzacions de drets humans que treballen en el 

terreny, com per exemple Amnistia Internacional, han 

documentat devolucions des de Turquia de sirians a Síria, 

la qual cosa vulnera greument el principi de no devolució.

  Acord UE-Turquia 

L’Acord UE-Turquia que va entrar en vigor el 20 de març 

del 2016, s’emmarca dins del Pla d’Acció Conjunt que 

preveu mesures destinades a reforçar la cooperació 

entre UE i Turquia per aportar solucions a l’actual crisi 

migratòria. Turquia es compromet a acceptar la ràpida 

devolució dels immigrants en situació irregular i dels 

sol·licitants d’asil arribats a Grècia des de Turquia que 

se’ls hagin declarat inadmissibles les sol·licituds. Per 

la seva banda, la UE es compromet a aportar fons a 

Turquia, accelerar l’execució del full de ruta per a la 

liberalització dels visats i reactivar les negociacions 

d’adhesió de Turquia a la UE. Segons els documents 

d’informació publicats per la Comissió Europea, l’objectiu 

de l’acord del 18 de març del 2016, és desincentivar els 

fluxos migratoris irregulars des de Turquia, desmuntar 

el model de negoci de les màfies i establir unes vies 

legals i segures cap a Europa per a aquelles persones 

necessitades de protecció internacional. 

L’acord estableix que, a partir de la seva entrada en 

vigor, qualsevol immigrant arribat de manera irregular 

a Grècia després del 20 de març que no hagi sol·licitat 

l’asil o la sol·licitud hagi estat declarada inadmissible, 

serà retornat a Turquia. Les persones sirianes arribades 

a Grècia després del 20 de març també seran retornades 

a Turquia. Per cada un d’aquests sirians retornats a 

Turquia, la UE es compromet a reassentar en el seu 

territori un refugiat sirià que es trobi a Turquia. No s’hi 

esmenten persones refugiades d’altres nacionalitats. 

Segons les comunicacions publicades per la Comissió 

Europea, els sol·licitants d’asil a Grècia seran objecte d’un 

procediment accelerat, en virtut del qual no procedirà 

examinar el fons de la sol·licitud. Aquest procediment 

permet declarar inadmissible una sol·licitud d’asil 

quan es considera que en un tercer país (en aquest 

cas Turquia) s’efectuaria dit examen o brindaria una 

protecció suficient, segons el principi del “primer país 

d’asil” o de “tercer país segur” recollit en els articles 35 i 

38 de la Directiva de Procediments. 
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europeus del 2015. El 86% de les persones refugiades 

són acollides pels països més empobrits, en moltes 

ocasions en condicions que no garanteixen ni la seva 

dignitat ni la protecció internacional. En proporció 

a la situació que es viu al món actualment, era un 

compromís més que insuficient. 

Com a element essencial a la configuració dels acords 

de reubicació es va adoptar un nou concepte: els 

hotspots. FRONTEX faria costat als estats membres 

coordinant el retorn de persones immigrants en 

situació administrativa irregular, i el personal de 

l’Europol i la Unitat de Cooperació Judicial de la UE 

(Eurojust) donarien suport als estats membres en 

la investigació per acabar amb les xarxes de tràfic 

de persones. En total, es van posar en marxa onze 

hostspots: sis a Itàlia (Lampedusa, Pozzalo, Porte 

Empedocle, Augusta, Taranto i Trapani) i cinc a Grècia 

(Lesbos, Quios, Samos, Leros i Kos). 

Després de l’Acord UE-Turquia del 18 de març de 2016, 

es van reassignar 54.000 places que s’havien previst 

per a la seva reubicació a altres estats membres, amb 

la finalitat d’ingressar legalment els sirians de Turquia 

a la UE. Les reubicacions de Grècia i Itàlia haurien de 

tenir lloc durant dos anys (setembre 2015-2017). 

Noves demandes 
de sol·licitud 
d’asil a la UE: 

Segons les dades 
disponibles, ja han 

mort 2.408 persones 
intentant arribar a 

Europa durant el que 
portem de 2017. 

Després de la posada en vigor de l’acord UE-Turquia, 

els hotspots es van convertir en centres de règim 

tancat on les persones refugiades i immigrants, inclús 

els menors, romanen detingudes. Grècia i Itàlia s’han 

convertit en enormes camps de refugiats, després 

del tancament de les fronteres dels països limítrofs. 

Com que els mecanismes de reubicació des d’aquests 

països són inexistents, les persones refugiades han 

emprès rutes perilloses a través de la ruta dels Balcans 

a Grècia i pel nord d’Itàlia, i alhora països com ara 

Macedònia, Hongria i darrerament Àustria, han anat 

tancant les seves fronteres. 

2015 · 1.325.600 
2016 · 1.235.300 
2017 · 276.500 
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Grècia 
Situació actual en dades 

Segons el IOM (International Organization of 

Migration), en data de 31 de juliol del 2017, el número 

d’immigrants i refugiats “encallats” a Grècia s’estima 

en 62.206. D’aquests, les autoritats gregues estimen 

que hi ha 29.623 en els allotjaments oficials, 12.583 

que viuen en allotjaments alternatius i 19.453 que 

viuen fora de les instal·lacions d’allotjament. 

Segons les dades disponibles, hi va haver 415 nens no 

acompanyats i separats allotjats a les instal·lacions 

designades. 

El número d’immigrants i refugiats encallats a Grècia 

va augmentar un 46% des de la implementació de la 

declaració UE-Turquia al març de 2016 (42,688). No 

obstant això, se n’ha produït una lleugera disminució 

en els últims quatre mesos, de 62.519 registrats a 

partir de finals d’abril del 2017 fins a 62.206 reportats a 

finals de juny del 2017. 

El número oficial de sol·licitants d’asil a Grècia va 

arribar a 62.407 a finals de juliol del 2017, segons 

dades divulgades pel Cos de Coordinació del Ministeri 

de Defensa de Grècia per a la Gestió de la Crisi dels 

Refugiats. A les cinc illes de l’Egeu que acullen 

centres i centres de registre de refugiats i immigrants, 

actualment hi ha 15.222 sol·licitants d’asil. Lesbos 

n’acull la majoria (4.725 a la instal·lació estatal oficial 

i 188 a altres centres), Quios ocupa el segon lloc i 

Samos el tercer. Kos, recentment afectada per un 

terratrèmol mortífer, acull 1.830 refugiats i immigrants 

en un campament oficial i altres 1.048 persones que 

romanen en altres instal·lacions, i Leros acull 865 

refugiats i immigrants en un campament oficial i 160 

individus addicionals en altres instal·lacions. 

62.206“Encallats” a Grècia 

29.623 12.583 

19.453 12.583 

46% 

62.407Sol·licitants d’asil 
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Pel que fa a la part continental, les dades del Ministeri 

de Defensa mostren que la immensa majoria 

dels immigrants i refugiats s’estan organitzant 

a Atenes i als seus voltants, i que ascendeixen a 

7.610 sol·licitants d’asil. Grècia central acull 3.356 

sol·licitants d’asil, seguits pel nord de Grècia amb 3.192 

individus i la Grècia occidental amb només 150. 

Chios 

3.503 

Lesvos 

4.913 

15.222A les cinc illes de l’Egeu 

Occidental 

150 

Atenas 

7.610 

G.Central 

3.356 

Nord 

3.192 

Nacionalitats 
De gener a juliol han arribat 13.294 persones que hagin 

estat registrades. Segons la policia i la guàrdia costera 

hel·lèniques, les dades de les nacionalitats en les 

arribades del 2017, de gener a juliol, són: 

Samos 

2.414 

Leros 

1.025 

Kos 

2.878 

23% Altres 

2017 

Siria 38% 
5% Algèria 

6% Congo 

7% Pakistan 

7% Afganistan 
Iraq 14% 
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Condicions dels immigrants, refugiats i 
sol·licitants d’asil 

A Grècia, fins l’aplicació de l’Acord UE-Turquia, les 

persones que arribaven a les illes gregues eren 

allotjades en centres anomenats First Reception Centre 

(FRC). Els FRC eren recursos oberts on es duien 

a terme tasques d’identificació i determinació de 

nacionalitat, es feia el primer reconeixement mèdic, 

s’oferia informació bàsica en matèria de protecció 

internacional i es realitzaven les derivacions pertinents. 

Eren centres de trànsit. Els hostpots s’ubiquen dins 

d’aquests centres. Amb la posada en vigor de l’Acord 

UE-Turquia del 20 de març del 2016 aquests centres es 

converteixen en centres tancats anomenats Centres 

de Recepció i Identificació (RIC) on la privació de la 

llibertat és obligatòria mentre es duu a terme tot el 

procediment d’asil i se n’espera la resolució. Aquesta 

transformació està directament relacionada amb 

els canvis que s’apliquen després de l’acord en la 

gestió de les fronteres. D’aquesta manera, els FRC es 

converteixen en RIC, que esdevenen centres on les 

persones queden atrapades (majoritàriament a les 

illes) mentre es resol el procediment, durant períodes 

que poden arribar a ser anys. És així com es priva de 

llibertat a persones immigrants i refugiades en espais 

que no compleixen els estàndards mínims i que són 

pensats com a dispositius d’emergència, incloses 

famílies amb menors, persones grans i menors no 

acompanyats. Amb tot, la situació a les illes és encara 

més alarmant: s’han convertit en grans camps de 

detenció allunyats del continent. 

L’estiu del 2017, persisteixen els problemes, 

especialment a les illes on alguns sol·licitants d’asil 

han d’esperar fins que es resolguin les seves peticions 

d’asil, ja que això dóna lloc a hotspots superpoblats 

i a condicions molt pobres. Les noves arribades 

ocasionades a l’estiu i la lentitud dels procediments 

crea situacions de tensió, frustració i desesperació, 

junt amb unes condicions de vida sota mínims. 

En definitiva, la disparitat i la complexitat dels 

procediments d’asil a les illes i a la península, 

juntament amb la manca de condicions adequades 

d’acollida, deriven en greus situacions d’indefensió 

i desprotecció de les persones sol·licitants d’asil, 

afectant especialment a les dones, als nens i a les 

nenes, que són en molts casos objecte de violència i 

instrumentalització. 



 

 

 

 

 

31 

Itàlia 
Situació actual en dades 

Segons el IOM amb dades del juliol del 2017, a partir 

de l’1 de gener fins al 30 de juny del mateix any, 95.213 

immigrants han arribat a Itàlia per via marítima. Les 

dades del IOM coincideixen amb les dades oficials 

facilitades pel Ministeri de l’Interior d’Itàlia dues 

vegades per setmana. 

Nacionalitats 
Segons el IOM, de les arribades del 2017 hi ha les 

següents nacionalitats: 

17% Nigèria 

Altres nacionalitats 
6% Senegal de l’oest i la banya 

d’Àfrica i sud d’Àsia 
6% Gambia 45% 

8% Costa d’Ivori 

9% Guinea 
Bangladesh 9% 

La suma de persones provinents de diferents països 

africans supera el 70% del total d’arribades de tots 

els països, el 75% són homes adults, un 13% nens no 

acompanyats i un 11% dones adultes. 

Condicions dels immigrants, refugiats i 
sol·licitants d’asil 

No hi ha dades oficials sobre quantes persones 

immigrants, refugiades o sol·licitants d’asil estan 

actualment a Itàlia. Però actualment és el país que 

rep més arribades amb gran diferència. El Govern ha 

demanat el recolzament de la resta de països europeus 

però no hi hagut una resposta contundent. 

Els immigrants arriben per mar i intenten avançar cap 

a altres països europeus, es fa un seguiment en camps 

oficials i punts de trànsit informals propers a zones 

frontereres amb països veïns (França, Suïssa i Àustria). 

Solen ser retinguts o obligats a retrocedir a Itàlia. 

95.2131/01/2017 - 30 / 06 / 2017 

+ del 70% 75% 

11% 13% 

 L’Informe Italia, la ruta más mortal del mundo de CEAR, 

publicat el juliol de 2017, denuncia la gravetat de 

la situació a Líbia, país amb el qual Itàlia ha firmat 

diversos acords centrats en tancar i externalitzar la 

frontera, obviant la situació de tortura, esclavitud i 

persecució religiosa que es produeix en el país nord-

africà. També denuncien greus carències que es 

produeixen en el procés d’identificació de sol·licitants 

d’asil. El procés es duu a terme unes hores després del 

rescat d’aquestes persones, amb el que això suposa 

psicològicament: “No són les condicions òptimes per 
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afrontar una entrevista de la qual depèn el seu futur”, 

afirma Núria Díaz, portaveu de CEAR. Un altre aspecte 

preocupant en aquesta identificació és la classificació 

entre migrant econòmic i sol·licitant de protecció 

internacional que es duu a terme en moltes ocasions 

només atenent a la nacionalitat. 

“La contractació de serveis d’empreses privades sense 

formació en l’atenció de refugiats està provocant 

molts problemes, fins al punt que s’està convertint 

en un nou negoci de la màfia italiana”, denuncia 

l’Informe. La situació a Itàlia és alarmant a causa 

de diferents aspectes com ara les males condicions 

en els hotspots (falta aigua i l’espai és inadequat) o 

els casos de violència que pateixen les dones abans 

i després d’arribar a Itàlia, principalment les dones 

procedents de Nigèria. Segons dades del IOM, de les 

que van arribar durant el 2016, el 70% ho va fer a través 

de xarxes de tràfic de persones, la qual cosa comporta 

que moltes d’elles tinguin por de denunciar la situació i, 

consegüentment, això suposa problemes de protecció i 

d’identificació. 

Finalment, l’informe denuncia el fracàs del sistema de 

reubicació de la UE ja que fins la data d’avui només 

s’han reubicat poc més del 20% de les persones que 

s’havien compromès a reubicar des d’Itàlia. A causa 

dels requisits quant a la procedència (els països 

europeus només accepten persones de Síria, Eritrea i 

Iraq, i el 75% de les persones que provenen d’aquests 

països aconsegueixen l’asil allà on el demanen), 

actualment deixa fora les persones procedents 

d’Afganistan, l’Iraq, Sudan o Nigèria. 
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6Conclusions 

Els països que es consideren més adequats per 

portar a terme la proposta en les línies establertes 

són Jordània i el Líban. Es valoren factors com ara la 

situació actual en la quantitat de refugiats que acullen 

i sobretot en el context en què es troben els refugiats 

o sol·licitants d’asil dins del país. Un altre factor a tenir 

en compte per valorar la intervenció és l’estratègia 

d’acollida del país d’acollida segons la temporalitat de 

refugi que preveu. D’altra banda, el context polític i de 

seguretat en què es troba cada país és un element clau 

per valorar la sostenibilitat i viabilitat del projecte. 

En el cas dels països que formen part del 3RP, tant 

Turquia, Jordània com el Líban tenen un volum de 

població refugiada provinent de Síria molt gran, amb 

quantitats elevades de població refugiada vivint amb 

les comunitats d’acollida, no en camps. La intervenció 

en les línies d’integració, cohesió social i educació per 

joves és totalment necessària i factible. 

En els casos del Líban i Jordània, la quantitat de 

persones refugiades integrades dins poblacions 

amb recursos escassos s’ha pogut comprovar que 

ha provocat un col·lapse dels serveis públics i les 

infraestructures, que està comportant tensions entre 

la població local d’acollida i els refugiats, així com 

també diferents problemes de convivència. Els dos 

països han establert estratègies basades en la cohesió 

social treballant tant amb els refugiats com amb les 

comunitats d’acollida i viuen processos de reforçament 

dels municipis i dels governs locals per tal d’afrontar i 

gestionar aquesta acollida. 

Turquia i Egipte actualment estan en situacions 

polítiques inestables i amb alts nivells de repressió 

política policial. Tot i que formen part del 3RP i, 

per tant, estant treballant per millorar la gestió de 

l’acollida, no hi ha unes línies clares marcades envers 

la integració i inclusió dels refugiats. La condició de 

‘refugiats condicionals’ que estableix Turquia per a les 

persones no europees, limita la possibilitat d’integració 

local dels refugiats. Tal com menciona un treballador 

d’una organització que treballa amb refugiats i 

sol·licitants d’asil a Turquia: “Un dels principals 

problemes amb el sistema d’asil a Turquia és que és 

temporal, qualsevol refugiat que no sigui europeu és 

considerat com un refugiat temporal, la integració local 

està fora de debat”14. 

D’altra banda, a Egipte, hi ha una diferència per 

nacionalitat que marca una prioritat en les condicions 

d’acollida de refugiats d’altres nacionalitats i, a més a 

més, la població refugiada viu en situació d’inseguretat. 

Pel que fa a Turquia no hi ha una clara protecció dels 

drets bàsics dels refugiats, com per exemple el principi 

de no devolució, i el país és acusat d’una gestió il·legal 

i un tractament degradant dels immigrants i dels 

refugiats que passen pel país. A l’Iraq la seguretat és 

volàtil, ja que es troba encara en conflictes interns no 

resolts i la incursió d’Estat Islàmic al país ha creat nous 

episodis de violència i desplaçaments interns. 

Pel que fa a Grècia i Itàlia, les persones que es 

troben estancades en aquests països actualment 

es troben en processos temporals d’acollida, moltes 

inclús desemparades jurídicament, en condicions 

d’internament en molts casos (sobretot a les illes 

de Grècia), privació de la llibertat i sense tenir les 

necessitats bàsiques en unes condicions de dignitat 

cobertes. Les necessitats immediates a treballar en 

aquests dos països van en una altra direcció, dirigides 

a pal·liar les condicions bàsiques de vida no cobertes, 

solucionar les situacions irregulars que porten als 

refugiats o sol·licitants d’asil a inseguretat i risc, i a 

14 “Lack of durable solutions for non-syrian refugees in Turkey”, Refugees Internations, Febrer 2017. 
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assolir una gestió adequada per part dels governs i 

d’Europa, tenint en compte que l’actual és totalment 

insuficient. L’estratègia actual en aquests països 

està més basada en l’emergència humanitària, en la 

resposta temporal i transitòria. El flux de refugiats 

a Itàlia és majoritàriament provinent dels països 

africans: la primera nacionalitat és Nigèria, la segona 

Bangladesh i totes les que segueixen són provinents 

de l’Àfrica. I són tractats, tant per Itàlia com per la UE, 

com a immigrants econòmics. A Grècia la gran majoria 

són sirians, oficialment amb intenció de reubicació 

a altres països europeus, un fet que de moment és 

difícil de tenir la seguretat que es dugui a terme. 

Mentrestant, esperant resposta a les seves sol·licituds 

en condicions degradants i d’internament. 

Tenint en compte el plantejament del projecte, 

els objectius i la metodologia, es considera 

que els països més adequats serien el 

Líban i Jordània. Turquia no seria descartat 

taxativament, d’acord amb el perfil d’acollida 

(números) i el context en què es troben els 

refugiats (previsió d’estada a llarg termini i 

gran percentatge que viu a les comunitats), 

però actualment la línia del govern repressiu 

i amb múltiples casos de denúncies contra 

els drets humans, no es considera un context 

de treball adequat per establir la prova pilot. 

Egipte i l’Iraq actualment es troben en contextos 

imprevisibles i insegurs per plantejar el projecte 

amb perspectiva de sostenibilitat i eficiència. 

Pel que fa a Grècia i Itàlia, no es considera que la 

gestió de l’ajuda i, sobretot, l’estratègia adoptada 

per enfocar la realitat d’una acollida temporal 

i d’emergència, sigui l’adequada per plantejar 

aquest projecte que té intenció d’assolir 

uns objectius integradors, transformadors i 

sostenibles. 

Pel que fa a l’estabilitat en el procés de gestió dels 

refugiats, actualment Jordània i Líban també es 

consideren els dos països més viables i amb propostes 

més concretes, construïdes a llarg termini i amb 

objectius marcats lligats a la protecció i la cohesió 

social. En aquest context, per tant, resulta molt 

adequada la proposta de treballar amb l’esport com a 

eina pel desenvolupament i fa possible la planificació 

de projectes eficients i sostenibles a llarg termini. 
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la Convenció de l’Estatut dels Refugiats del 1951, la 

qual cosa en principi limitaria les seves obligacions 

internacionals cap als refugiats. Queden desemparats 

i, per tant, en mans de la voluntat de les autoritats 

de cada territori i dels recursos de què disposin. Tot i 

així, tots dos països, limítrofs amb Síria, han rebut un 

gran número de refugiats sirians durant el conflicte 

i ha quedat en mans dels respectius governs i les 

organitzacions internacionals la gestió de la seva 

acollida. L‘enfocament inicial de l’acollida va ser amb 

polítiques de transitorietat, partint de la idea que era 

una situació temporal. 

Factors a tenir en compte 
Jordània i el Líban són països amb una gran tradició 

d’acollida i ambdós tenen l’antecedent del cas palestí 

que s’ha prolongat durant dècades i sense una 

solució a la vista. Avui en dia, encara hi viu molta 

població palestina. Cap dels dos països és firmant de 

Després de les grans onades de refugiats que van 

arribar als dos països i de la dilatació del conflicte, 

amb la perspectiva que la situació tornava a ser a llarg 

termini, els governs es van veure obligats a encarar 

la gestió de la situació amb una estratègia nacional 

que englobés tots els actors implicats. L’estratègia a 

seguir, així com també la coordinació de l’ajuda, les 

necessitats prioritàries i la gestió de recursos, queda 

decidida i definida pel 3RP i el National Crisis Response 

Plan de cada país. És un pla entre el govern i les 

organitzacions nacionals i internacionals, que marca 

els objectius i l’estratègia a fi d’assolir-los. És el mitjà 

per tal d’incrementar la coordinació entre el govern i les 

organitzacions que no són governamentals, incloent-

hi les Nacions Unides, les ONGs, el sector privat i les 

institucions acadèmiques. Els National Crisis Response 

Plan es basen en les necessitats i, per tant, requereixen 

una adaptació als canvis del context. Aquests plans 

nacionals marquen les línies en les quals s’ha de 

treballar i s’hi veuen clares les intencions i objectius 

dels països respectius en la gestió de l’acollida. Amb 

tot, es considera essencial partir de les bases dels 

plans nacionals per establir les línies i la metodologia 

del projecte. 

Una de les línies clau d’aquests plans d’actuació 

estratègics és la necessitat -o més aviat l’obligació- de 

treballar conjuntament amb la població refugiada i la 

comunitat d’acollida. Per tal de treballar la cohesió 

social i la integració, és fonamental tenir en compte 

l’esforç i les necessitats de la població d’acollida. 

Ambdós països han rebut una quantitat de refugiats 

que ha significat un 10% i un 20% de la població i, 

consegüentment, la població d’acollida està patint 

la saturació i el desbordament dels serveis públics 

bàsics (educació, sanitat, etc.) de manera accentuada. 

És important treballar tant amb la població d’acollida 

com amb la població refugiada per tal de fomentar la 

cohesió social; cal treballar per evitar l’estigmació dels 

refugiats i trobar espais de convivència per compartir. 

Els refugiats sirians viuen majoritàriament fora dels 

camps de refugiats, és a dir, viuen barrejats amb 

la comunitat d’acollida en diferents nuclis urbans 

i rurals d’ambdós països. En el cas del Líban, no hi 

ha oficialment camps de refugiats, tot i així hi ha els 

anomenats Informal Tends Settlements (campaments 

informals). Pel que fa a Jordània, la població refugiada 

que viu en camps de refugiats oficials oscil·la entre 

un 15 i un 20%. Malgrat això, gran part de les ajudes 

es concentren en els camps. Tal com menciona el 

Jordan Response Plan, les necessitats bàsiques de 

les persones que viuen als camps estant plenament 

cobertes i les persones que viuen fora dels camps 

tenen dependència total dels serveis públics del 

govern i de les organitzacions internacionals (a 

Jordània). Totes les organitzacions consultades que 

treballen al terreny coincideixen amb aquesta idea: és 

important reforçar la feina que es fa amb la població 

que viu fora del camps i que conviu amb la comunitat 
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d’acollida. Per tant, cal treballar fora dels camps per tal 

d’empoderar la població que no hi resideix i enfortir la 

seva integració en les comunitats d’acollida. 

En els dos països s’està vivint un procés de 

reforçament de les municipalitats, que enfoca els 

esforços en formar, empoderar i reformar els municipis 

per donar força i poder a la seva gestió. Els dos països 

tenen poblacions concretes que han rebut un gran 

número de refugiats (alguns han doblat, triplicat i fins 

i tot multiplicat per cinc la població local). Dur a terme 

una bona gestió dels recursos municipals és clau per 

treure’n la màxima eficiència. Jordània ha viscut un 

procés electoral durant el 2017 lligat a l’enfortiment del 

poder dels municipis i de descentralització. Al Líban, 

a causa de la debilitat del govern, que és considerat 

poc confiable i centralista, des de les organitzacions 

nacionals i internacionals s’està treballant per enfortir 

el govern local, en la línia de la governança. Es valora 

com a element essencial el fet de plantejar el projecte 

amb els municipis, ja que reforça la sostenibilitat 

del projecte i fomenta la línia que s’està seguint de 

capacitació del govern municipal i local per tal de 

treballar directament amb les comunitats. Tant des 

del BTVL con des del VNG estant desenvolupant 

programes de capacitació i formació dels governs 

locals amb l’objectiu d’enfortir la gestió municipal, de 

donar importància al desenvolupament local i social, i 

de treballar la governança.  

En els conflictes de llarga durada, la taxa de no retorn, 

inclús la de “re-retorn”, és alta, perquè les persones 

han establert noves xarxes de relacions o elements 

que les arrelen al nou país, i també per la pèrdua de 

la xarxa establerta anteriorment en el país d’origen. 

Estadísticament, el 40% dels refugiats es queden al 

país on han anat, és a dir, la taxa de no retorn és del 

40%. A causa del gran número de refugiats que viuen 

en aquests dos països, si un 40% s’hi queda vol dir que, 

per exemple, en una ciutat com Ghazze (al Líban), on 

actualment hi viuen 7.000 libanesos i 32.000 sirians, la 

població pot variar de 7.000 a 39.000. Així, si comptem 

Ghazze dins la mitja, amb un 40% de refugiats quedant-

s’hi a viure, serien entre 12.000 i 13.000 sirians i, per 

tant, la població total quedaria en 20.000 habitants. 

D’altra banda, cada dia neix una mitjana de set nens/ 

es siris/es al municipi. Es considera important marcar 

les estratègies del projecte partint de la idea de la 

variabilitat que pot haver-hi en les xifres, tant per la 

taxa de retorn com perquè les dades d’evolució dels 

moviments migratoris demostren que és molt difícil 

preveure’n l’evolució. 
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per a la població refugiada. En els països d’acollida, 

l’arribada massiva de refugiats significa un increment 

sobtat de la població i, per tant, una ampliació de les 

necessitats a abordar i una nova estratègia de gestió. 

Pel que fa a la població refugiada, han d’instal·lar-

se des de zero en un nou entorn, deixant enrere una 

situació traumàtica i, en la majoria dels casos, havent 

de lluitar pel seu dret d’asil en condicions de seguretat 

i dignitat. 

Problemàtica a abordar 
Davant d’una situació de necessitat de protecció 

internacional, les persones desplaçades es veuen 

obligades a establir-se en altres països per garantir la 

seva seguretat. Aquest fenomen comporta diferents 

problemàtiques i reptes per als països d’acollida i 

Aquesta situació de refugi pot ser temporal o pot 

acabar sent permanent, per tant, els escenaris a 

abordar són diversos. Hi ha conflictes que s’enquisten 

en el temps i provoquen l’impediment del retorn al país 

d’origen (com en el cas de Palestina) i en els conflictes 

de llarga durada, en general, la taxa de no retorn també 

és alta (40%). Sigui com sigui, les persones refugiades 

es troben en diferents escenaris de risc, tant si 

s’acaben quedant en el país d’acollida com si tornen. 

Els objectius a treballar per garantir la protecció de 

les persones refugiades tenen diversos fronts. El 

desplaçament té inevitablement un efecte perjudicial 

sobre l’educació i l’ocupació. La falta d’oportunitats de 

feina, ja sigui per les barreres socials i culturals o per 

les barreres burocràtiques, aboca aquestes persones a 

buscar mitjans alternatius de subsistència que poden 

estar basats en feines il·legals, perilloses, amb unes 

condicions infrahumanes o d’explotació. El canvi de 

país i la pèrdua de la xarxa social, així com també 

dels certificats educatius i de la carrera professional, 

comporta, alhora, una pèrdua de l’accés al món 

laboral i, consegüentment, frustració i problemes de 

subsistència per a la persona i la família. 

La falta de mitjans de subsistència d’una família pot 

repercutir en els fills en el sentit que els obliga a deixar 

l’escola, al treball infantil, a l’explotació laboral o sexual. 

Això sí, les dificultats en l’accés a l’educació no només 

es produeix a causa de les necessitats de subsistència 

de la família que l’obliguen a recórrer a aquesta opció, 

també hi influeixen les diferents barreres que es 

troben els refugiats per accedir a l’educació (socials, 

burocràtiques, culturals, jurídiques, etc.). 

Factors com ara la pèrdua d’éssers estimats, les 

experiències traumàtiques viscudes en un context de 

conflicte i un entorn de guerra, la pèrdua de seguretat 

i la manca de normalitat, influeixen en el benestar 

emocional d’una persona amb situació de refugi. I 

els espais segurs per a la curació es poden establir 

a través de l’esport. Els refugiats poden gaudir dels 

beneficis psicosocials de l’activitat física i d’una major 

confiança en si mateixos. Tenen l’oportunitat de riure i 

jugar, de construir xarxes socials. 

Aquesta falta d’accés a l’educació dels nens i les 

nenes, junt amb un context de por i ressentiment, pot 

tenir unes conseqüències irreparables: l’explotació, 

l’abús, la violència, el radicalisme o les conductes 

toxicòmanes. “Deberíamos apostar por la integración y la 

educación. (..) Si no, ellos serán carne de abusos y de la 

instrumentalización religiosa”, apunta Nuri Tinaz, expert 

de la Fundació per la Investigació Econòmica i Social 

(SETA) i professor de Sociologia de la Universitat de 

Màrmara. S’han d’oferir alternatives a aquest cercle 

de ressentiment i autodestrucció. L’esport és un 

instrument òptim per trencar aquest cercle i canalitzar 

els sentiments de frustració o agressió. El sentiment 

d’equip o de grup facilita una dinàmica positiva a la 

persona. L’activitat física és una forma efectiva de 

reforçar els programes educatius que s’executen en 

paral·lel a l’esport. L’esport en si mateix ofereix als 

participants l’oportunitat de desenvolupar habilitats 
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com ara la cooperació, el treball en equip, el respecte, 

la presa de decisions, el lideratge, la companyonia, 

l’adhesió a les regles i la gestió positiva del fet de 

perdre o de guanyar. 

S’ha detectat que en les situacions de refugi ha 

crescut el número de matrimonis infantils de manera 

alarmant, entre d’altres motius per tal de minimitzar 

el risc de les nenes a ser assetjades i per reduir la 

càrrega familiar (alimentació, manutenció, etc.). En 

noies adolescents, principalment, s’estan donant 

molts casos de violència de gènere. Una altra realitat 

que han d’afrontar les refugiades és que hi ha un 

percentatge important de famílies monoparentals 

encapçalades per dones. En situació irregular o per 

falta d’oportunitats d’accés al món laboral, augmenten 

els casos d’abús, assetjament o explotació de la dona. 

És molt important treballar amb una perspectiva de 

gènere per arribar a una igualtat efectiva també en 

l’àmbit esportiu amb l’objectiu d’aconseguir la igualtat 

de drets i el seu empoderament. L’esport facilita 

l’accés a l’espai públic per part de dones i nenes, 

un aspecte especialment rellevant en contextos 

geogràfics on d’una altra manera no hi tindrien 

entrada. D’altra banda, l’esport proporciona un canal 

informatiu innovador perquè les nenes i les dones 

tinguin accés a informació sobre salut en general i 

sobre salut sexual i reproductiva en particular. 

L’impacte econòmic i social d’aquesta situació en 

el país d’acollida és evident en tots els sectors 

(salut, educació i serveis públics en general) i les 

infraestructures es desborden. Aquesta situació 

té una repercussió col·lectiva, en la mesura que 

refugiats i comunitat d’acollida s’enfronten a la 

creixent vulnerabilitat i dificultat, amb recursos 

cada vegada menors que alhora generen tensions 

i enfrontaments entre ells mateixos (la comunitat 

d’acollida i els refugiats). 

És important un ambient de recuperació i 

de creixement en lloc de l’estancament i la 

desesperança. Per això cal ajudar a possibilitar la 

creació d’estructures socials que millorin el sentit de 

comunitat i de seguretat. La cohesió social en el país 

d’acollida es veu amenaçada per diferents aspectes: 

les diferències culturals, l’estigmatització del refugiat, 

la percepció d’amenaça o de perill del propi estil/ 

model/nivell de vida, la saturació dels serveis i la 

consegüent competitivitat per uns mateixos recursos. 

La participació en activitats esportives crea un sentit 

de pertinença que ajuda a contrarestar els estereotips 

negatius, a potenciar la construcció de confiança 

i a salvar les diferències socials, econòmiques i 

culturals. Pot proporcionar una notable experiència 

d’aprenentatge alhora que es trenquen els prejudicis 

negatius, tot creant una identitat compartida. Es 

construeixen grups que aprenen a treballar junts 

independentment de l’origen cultural dels participants, 

la qual cosa provoca a curt termini el foment del valor 

de la tolerància. 

Els problemes de cohesió social de la població 

refugiada en situació de retorn també surt a la llum. 

S’ha trencat el teixit social de la societat d’origen, 

en tant que després d’anys de conflicte civil/intern 

les comunitats es veuen afectades pels estereotips, 

les venjances o els recels. Dins de les mateixes 

comunitats de refugiats també és una feina important 

a realitzar, per començar a treballar en la reconstrucció 

del teixit social d’una societat que haurà de reconstruir 

tot un país. 
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En definitiva, els objectius que han d’abordar 

els projectes d’Esport pel Desenvolupament per 

tal de superar les problemàtiques pròpies dels 

països afectats per una crisi de refugiats, es 

poden resumir en dos àmbits: la protecció i la 

cohesió social. 

• Garantir la protecció de les persones refugiades 

  per millorar les seves condicions psicològiques, 

físiques i ambientals (família, escola i 

comunitat).

    · Promoure accions que fomentin el   

tractament del trauma

    · Proporcionar l’alternativa a un 

      comportament destructiu

    · Fomentar la creació de capacitat i 

      oportunitats d’ocupabilitat 

· Garantir la integritat física i psicològica

 de les nenes i les dones

    · Garantir la participació de persones

 amb necessitats especials 

• Fomentar la cohesió social en els països 

  d’acollida.

    · Garantir la participació i el lideratge

 de les nenes i les dones 

    · Incidir/potenciar el rol dels joves com 

a ciutadans actius i contribuïdors de

      pau i resiliència

    · Fomentar la integració entre les 

      comunitats d’acollida i els refugiats

    · Fomentar l’enfortiment de les capacitats 

      dels municipis i dels seus serveis 

    · Promoure l’empoderament i les capacitats 

de les entitats locals 

Foto: 2017 Regional Refugee & Migrant Response Plan for Europe 



41 
3L’esport com a eina 

pel desenvolupament 
Ja ningú posa en dubte, en aquest segle XXI, les membres d’una comunitat que senten satisfacció 

bondats de l’activitat física i de l’esport i, de la mateixa quan aconsegueixen els interessos comuns. 

manera, també s’accepta la seva naturalesa ambivalent Els aprenentatges que generen les pràctiques 

i contradictòria. fisicoesportives són persistents i es troben vinculats 

al món dels valors. Són aprenentatges que afecten 

Les pràctiques esportives poden fomentar valors, directament la manera de ser, estar i conviure i, per 

cohesionar, empoderar, prevenir conductes de risc, tant, són indicats com prioritat per intervenir en 

aportar salut i fortalesa com a persona, però també, projectes de desenvolupament. 

en segons quines circumstàncies, poden promoure tot 

el contrari. Tot dependrà de la intencionalitat, de les En el context esmentat en els anteriors apartats, s’ha 

estratègies dissenyades, de la formació dels equips volgut destacar els valors que podem desenvolupar a 

tècnics, en definitiva, de  la metodologia que s’apliqui 15. partir de l’activitat fisicoesportiva i que es concreten 

en el quadre següent:17 

La pràctica fisicoesportiva suposa una forma 

d’activitat humana que es regeix a l’uníson per criteris 

d’autonomia i d’interdependència, és a dir, es tracta 

d’un aprenentatge autònom i alhora guiat, difícil 

d’identificar en altres contextos de l’activitat lúdica 

humana. És un excel·lent escenari per aprendre a 

construir-se i a relacionar-se èticament. 

No és gens fàcil trobar situacions motivadores i 

compromeses que, a més a més, puguin adaptar-se a 

les necessitats dels diferents cicles de vida i contribuir 

a l’aprenentatge ètic i al desenvolupament moral. Les 

situacions que es generen durant la pràctica esportiva 

ben conduïda contenen tots aquests ingredients i 

per això la converteixen en un instrument idoni per 

intervenir en contextos socials desafavorits.16 

Aquestes pràctiques fan percebre’s alhora com a 

subjectes i com a membres d’un grup regulat per 

normes, convencions o costums compartits; com a 

SALUT 

Autoacceptació del cos 

UTILITARIS 

Esperit lúdic 

MORALS 

Respecte i acceptació de les 
normes 

Cura del cos Esforç Cooperació 

Higiene Perseverança Tolerància 

Qualitat de vida Tenacitat Cordialitat 

Alimentació Aprofitament del temps Companyonia 

Cura i respecte del nivell 
evolutiu 

Autoregulació Honestedat 

Motivació Responsabilitat 

Autoconeixement Generositat 

Autocontrol Sentit de pertinença 

Empatia 

Autoestima 

Esperit crític i constructiu 

Acceptació de la diferència 

Pau 

Justícia social 

Solidaritat 

Respecte al medi ambient 

15 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (2011). Deporte, actividad física e inclusión social: una guía para la intervención social a través de las 
actividades deportivas. Madrid, Plan A+D. 
16 CARRANZA, M. i MORA, J. M. (2003). Educación física y valores: educando en un mundo complejo. Editorial GRAÓ, Barcelona. 
17 DDAA (2010). Guía para la práctica deportiva: Deporte para un mundo mejor. Madrid, CSD i UNICEF. 

https://desafavorits.16
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La manera de transmetre aquests valors, com s’ha 

apuntat, serà una de les claus. El treball en xarxa 

de tots els agents implicats amb corresponsabilitat 

i coherència serà imprescindible en qualsevol 

intervenció. 

LA IMAGINACIÓ I EL DESIG 
DE CANVIAR LES COSES 
HAN DE DUR-NOS A UN 
FUTUR MÉS DESITJABLE: 
la importància de la 
metodologia 

Un cop especificades les problemàtiques en els 

apartats anteriors, es poden abordar aspectes més 

concrets que orientaran la proposta d’intervenció final. 

El primer pas serà escollir el tipus de pràctica 

esportiva a implementar. La riquesa i varietat dels 

tipus de pràctiques fisicoesportives és una de les 

seves potencialitats més valuoses. Des de l’universal 

i estès futbol i els múltiples esports col·lectius on les 

habilitats tècniques s’han de combinar amb l’estratègia 

d’equip, passant per l’esport d’adversari on es posen en 

joc davant d’un adversari els propis aprenentatges, fins 

els esports individuals en els quals sol o acompanyat 

cal l’esforç de superar-se a un mateix. 

Cada projecte, cada experiència o, fins i tot, cada 

moment, haurà d’haver seleccionat la modalitat 

esportiva més adequada segons els objectius que es 

persegueixin. 

En el cas de la intervenció que ens ocupa i si ens 

centrem en la problemàtica de la integració dels 

refugiats amb altres grups o membres de les 

comunitats d’acollida i la del tractament del trauma, 

els esports col·lectius aporten els valors més adients i 

seran l’eina recomanable. 

Un segon pas serà la planificació i l’estructura de la 

intervenció. 

Si volem que l’experiència sigui satisfactòria i ajudi 

a millorar el benestar emocional dels refugiats, així 

com també a canalitzar els sentiments de frustració 

o agressió, caldrà planificar la intervenció amb 

periodicitat de dos cops a la setmana i amb una 

mínima continuïtat d’un any o curs. Una activitat de 

qualitat passa per l’adquisició d’habilitats motrius 

específiques, per una consolidació de les dinàmiques 

de grup i per la millora de la condició física. 

El darrer factor per tal que la pràctica esportiva 

esdevingui una eina pel desenvolupament i sigui una 

pràctica veritablement educativa i integradora, és el del 

paper del monitoratge i dels equips tècnics. La seva 

formació haurà d’estar orientada a les problemàtiques 

a abordar i als objectius a assolir. 

Uns bons coneixements, una formació didàctica 

sòlida i, sobretot, un coneixement de la realitat 

resulten imprescindibles. Per aquesta raó, la creació 

de capacitats d’aquest tipus a favor de l’ocupabilitat 

amb joves refugiats serà l’estratègia a seguir. El 

desenvolupament dels plans de formació amb joves del 

territori esdevindrà un dels nuclis centrals del projecte 

a implementar. 
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4

del projecte. 

Pautes per la proposta tècnica 
Un cop analitzat el context, identificats els 

implementadors, plantejats els objectius i havent 

escollit l’esport com a instrument idoni per la 

intervenció, caldrà tenir en compte diferents aspectes 

tècnics que condicionaran la posada en funcionament 

1. Garantia d’espai i material esportiu en condicions 

L’activitat fisicoesportiva pot desenvolupar-se en 

diferents espais i condicions però requerirà d’uns 

mínims sense els quals no es podrà assegurar la 

qualitat de l’activitat. 

A l’hora de delimitar l’espai es tindran tres opcions: 

detectar espai ja existent 
en condicions 

habilitar espai esportiu existent 
per millorar condicions i augmentar 

la seva utilització (per exemple, 
habilitar espais amb ombra o per 

altres esports) 

construir espai esportiu 
en condicions 

En funció dels espais de què es disposi seran possibles 

unes modalitats esportives determinades. Així doncs, 

els espais condicionaran l’esport a realitzar. 

El material específic serà també una necessitat a tenir 

en compte. Cal preveure quin material caldrà en funció 

dels participants i alhora preveure on es guardarà 

aquest material o com es mantindrà. 

2. Identificació i formació de monitors/educadors 

esportius (passos) 

Ja s’ha comentat en el capítol anterior la idoneïtat 

de la incorporació de joves locals en l’execució del 

projecte. El procés de selecció d’aquests joves i la seva 

formació serà una peça clau pel desenvolupament de 

l’experiència. 

Les passes pautades serien les següents: 

Identificar entitat local/ 
líder que pot fer selecció 

de joves 

Identificar i seleccionar 
joves de la comunitat des 

de l’entitat local 

Formar els joves i líders 
seleccionats amb 

titulacions homologables 

Aspectes a tenir en compte: 

voluntaris  vs  ocupablitat 

La formació ha de ser esportiva i educativa 

(metodologia a utilitzar) 
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3. Disseny de la pràctica esportiva 

Per donar respostes a les problemàtiques que es 

pretenen afrontar i per fer de l’esport una autèntica 

eina de desenvolupament, es proposa que la pràctica 

esportiva escollida sigui: 

Consolidada 
i. Qualitat tècnica i educativa 

ii. Periòdica (2 x setmana)

 i sostinguda en el temps

 (mínim 1 curs) 

iii. Adaptada a l’edat i les 

necessitats 

iv. Torneigs i competicions 

     progressives 

Integradora 
i. Presència de les comunitats 

     d’acollida 

ii. Amb enfocament de 

     perspectiva de gènere 

iii. Atenent a les necessitats 

especials 

Metodologia concreta 

4. Perspectiva de gènere 

La igualtat de gènere no es pot obviar en cap projecte 

dissenyat pel desenvolupament, molt menys, si 

l’instrument és l’esport, precisament perquè des 

d’aquest àmbit poden trencar-se barreres difícilment 

infranquejables des d’altres àmbits. 

L’actuació, per tant, haurà d’estar dissenyada tenint en 

compte que: 

Assegura la participació de les nenes i les dones 

Inclou noies i dones com a entrenadores i líders 

assumint papers tècnics 

Treballa amb les famílies per facilitar la implicació 

de nenes i dones 

Compta amb activitats d’empoderament per a 

nenes i dones 

5. Participació de la comunitat local i dels 

“beneficiaris” en el disseny i seguiment 

Paper 
organitzacions 

locals 

Líders de la 
comunitat 

Treball amb 
famílies 

Una constant apareguda a totes les entrevistes i 

reunions als territoris objecte d’intervenció ha estat la 

necessitat que la comunitat local d’acollida participi 

en les activitats junt amb els refugiats. Per aquesta 

raó s’inclou aquest punt dins els aspectes a tenir en 

compte en la proposta tècnica. S’haurà de: 

Definir molt clarament el paper de les 

organitzacions locals, implicar-les i 

corresponsabilitzar-les 

Fer intervenir els líders locals en les 

funcions que semblin més adients 

depenent dels diferents perfils 

Ampliar el treball amb les famílies 

implicant-les en els processos i activitats 

6. Treball en xarxa amb municipis i serveis 

especialistes en PSS 
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Radiografia 
dels països
d’implementació
i concreció 
de la proposta 
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Líban 
CONTEXT SOCIAL I POLÍTIC 

Història 

Al final de la Primera Guerra Mundial, França va 1
obtenir el control dels actuals Líban i Síria. Entre 

totes les minories religioses i ètniques de la regió, els 

francesos van escoltar principalment les demandes 

dels maronites (confessió cristiana). El poble maronita 

volia el seu propi estat, separat dels territoris sirians 

i, amb el suport dels francesos, es va crear el Gran 

Líban el 1920. No obstant això, en el Gran Líban els 

maronites eren una minoria. Amb la incorporació de 

nous territoris, els cristians van haver de compartir 

el nou estat amb diversos grups, caracteritzats per 

afiliacions religioses diferents. La majoria d’aquests 

grups rebutjava l’estat creat per francesos i catòlics 

maronites i el seu sentiment s’afiliava amb la 

comunitat de l’Orient Mitjà, eminentment àrab. Síria, el 

Líban, Transjordània i Palestina formaven part d’una 

comunitat més gran unida per la cultura i la identitat 

àrabs. Per això el Líban, com altres països de la regió 

sorgits per voluntat dels poders colonials, no tenia 

forts moviments nacionalistes que mantinguessin la 

població unida. 

Des de la independència el 1943, el país ha estat 

marcat per períodes d’agitació política intercalats 

amb la prosperitat construïda en la seva posició com 

a centre regional de finances i comerç. Les tensions 

entre les diferents comunitats van arribar al seu punt 

àlgid entre 1975 i 1990, quan diversos grups del Líban 

es van veure involucrats en una guerra civil. De fet, la 

demografia del país havia canviat radicalment des de 

1932, any en què s’havia fet el cens que reglamentava 

les actuals divisions de poder. El percentatge de la 

població que pertanyia a cada confessió religiosa no 

era el mateix, però el poder governamental assignat 

a cada minoria es basava encara en el cens de 

dècades enrere. Aquest desacoblament, al costat 

dels xocs entre israelians i palestins a la frontera sud 

del país, va permetre el començament de la Guerra 

Civil Libanesa. El conflicte va acabar el 1989, amb 

l’Acord de Taïf18, dissenyat per posar fi a les tensions 

sectàries, reconeixent els musulmans com a majoria 

i dividint el poder de manera més igualitària entre els 

grups religiosos. La guerra civil del 1975-90, que va 

suposar aproximadament 120.000 víctimes mortals, 

va ser seguida d’anys d’inestabilitat social i política. 

El sectarisme és un element clau de la vida política 

libanesa. 

Govern i dades destacades 

Per trobar una solució a les divisions internes de la 

societat libanesa, es va desenvolupar un sistema en 

el qual les identitats dels individus estaven definides 

per les seves creences religioses. Es van fundar 

les primeres taifes -o sectes- de l’actual estat del 

Líban. El Pacte Nacional de 1943 va formalitzar la 

independència del Líban i la seva estructura sectària: 

les elits maronites es van garantir la presidència, 

els sunnites el lloc de primer ministre i els xiïtes el 

lideratge del Parlament. Per integrar a la població del 

Líban en un estat on coexistien tantes confessions 

religioses diferents, es van crear diverses lleis 

d’estatut personal, que reglamentaven la vida dels 

individus de cada grup religiós. Tot libanès havia de 

ser subjecte a un determinat codi penal civil i llavors 

era obligat a pertànyer a una religió que tenia el poder 

i la responsabilitat d’implementar les seves pròpies 

18 L’Acord de Taif és un acord negociat a la ciutat de Taif (Aràbia Saudita) pels membres supervivents del parlament del Líban de 1972 i 
presidit pel president del parlament Hussein el-Husseini. L’acord va tractar la reforma política del Líban, la conclusió de la Guerra Civil, 
l’establiment de les relacions entre el Líban i Síria, i el disseny d’un marc per la retirada gradual dels sirians del Líban. Va ser firmat el 22 
d’octubre del 1989. 
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lleis. Molta gent de la classe treballadora i molts 

intel·lectuals no se sentien representats en un Estat 

tan compartimentat i estratificat, dominat per elits 

religioses. Tot i que la nova estructura del Líban havia 

estat establerta per compartir el poder entre diferents 

grups, el poder estava de facto dividit entre les elits de 

les diferents comunitats. 

6.048.126
Població 

Akkar 

Nord Líban 

Baalbeck-Hermel 

Beirut

 Mount 
Lebanon90% 

Vall de 
Beekaa 

Nabatiye 
Sud 

Líban 

Grups Altres 1%95% Àrabs 
Ètnics Armenis 4% 

República 
Parlamentària 

Segons el cens oficial realitzat al país el 1932, el Líban comptaria 
amb un 40% de cristians i un 60% de musulmans, repartits a parts 
iguals entre sunnites i xiïtes. Hi ha 12 religions reconegudes: 54 % 
musulmans (27% sunnites, 27% xiïtes), 40,5% cristians (inclosos 
21% maronites catòlics, 8% grecs ortodoxos, 5% grecs catòlics, 
6,5% cristians), 5,6% drusos, petits grups de jueus, baha’is, budistes, 
hindús i mormons. 

60% 40% 
Sunnites ≈ Xiïtes 

Té 8 governacions: Akkar (majoria musulmana sunnita). Baalbeck-
Hermel (majoria musulmana xiïta). Beirut (cristians i musulmans 
al 50%). Vall de Beqaa (cristians y musulmans sunnita). Líban-Nord 
(cristians ortodoxos i musulmans sunnita). Líban-Sud (majoria 
musulmana xiïta). Mont Líban (cristians maronites i drusos). 
Nabatiye (musulmans xiïtes i cristians). 

S’estima que hi ha entre 10 
i 15 milions de libanesos 

repartits pel món. 

Els grups ètnics quedarien dividits en un 
95% àrabs, 4% armenis i 1% altres. 
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Gènere 

El discurs dels drets de la dona al Líban es troba en que 

cada comunitat religiosa té el seu propi ordenament 

jurídic -els anomenats estatuts personals19-, que 

permet a cada grup regular els assumptes legals sobre 

els béns i les persones. Les lleis religioses governen els 

afers civils del Líban, des del divorci fins a la violència 

domèstica, passant per la custòdia dels nens. Les 

dones libaneses han estat especialment discriminades 

(problemes destacats com ara la desigualtat en el 

matrimoni, la violència domèstica normalitzada, la 

violació dins del matrimoni20, els crims d’honor, etc.). La 

divisió del poder entre diferents confessions religioses 

ha creat un sistema discriminatori i, per tot això, homes 

i dones libanesos estan començant a mobilitzar-se, 

buscant maneres per anar contra aquest sistema. La 

població del Líban no respon a les divisions sectàries 

creades durant la colonització francesa. 

L’adopció dels convenis internacionals s’ha dut a terme 

amb algunes reserves, principalment relacionades amb 

el tema de la nacionalitat (la dona no pot transmetre la 

nacionalitat al seu marit no libanès ni als seus fills). 

El paper polític de la dona al Líban és encara discret: té 

poca participació en el poder estatal i molt poca en els 

partits polítics, més participació en els sindicats però 

escassa en els càrrecs de presa de decisions. 

En el món laboral, la llei no és obertament 

discriminatòria quant al gènere, però no exigeix ni 

garanteix el pas a categories superiors, la qual cosa 

deixa via lliure a la discriminació, sobretot en el sector 

privat (desigualtat en els sous, desigualtat en la 

participació en els càrrecs de presa de decisions, etc.). 

Activitat Right to Play 

Segons un estudi de KAFA del 2010, finançat per 

OXFAM, el 96 % de la violència contra la dona es 

produeix per part dels homes (74,5% per part del 

marit, 10,9% per part del pare, 7,3% per part del germà, 

i la resta per part d’homes propers o no propers a la 

família). 

Les dones refugiades síries i palestines procedents 

de Síria es troben en risc de patir abusos greus contra 

els drets humans, inclosos la violència de gènere, 

l’explotació i l’assetjament sexual, especialment en 

llocs públics. Les refugiades caps de família estan 

especialment exposades a patir assetjament dels 

homes si no viuen amb familiars homes adults. 

Moltes dones refugiades de Síria no tenen permís de 

residència vàlid i, com a conseqüència, no s’atreveixen 

a denunciar l’assetjament sexual o altres tipus 

d’abusos de les autoritats libaneses. 

19  Els “estatuts personals” són una figura jurídica heretada de l’Imperi turc que permetia a les minories religioses tenir el règim jurídic adequat 
a la seva religió. 
20  Informe d’Amnistia Internacional de 2016: “Las mujeres seguían sin estar protegidas de la violación conyugal, no penalizada por la Ley de 
Protección de las Mujeres y los Miembros de las Familias de la Violencia Intrafamiliar de 2013”. 
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UNICEF LEBANON 
EQUITY IN CRISIS RESPONSE - 2017 
REACHING THE MOST VULNERABLE 
LOCALITIES IN LEBANON 
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Dades de la situació actual dels refugiats 

En les regions del Líban on viu la població més 

vulnerable, libanesos i palestins, és on han anat la 

majoria dels sirians, principalment pel fet de ser 

regions més accessibles econòmicament per viure-

hi. Per tant, tot i que es parla sempre que la proporció 

en el terreny de la població total del Líban és d’un 

refugiat sirià per cada 5 persones, en realitat, com 

que es concentren en aquests municipis específics, la 

proporció en aquestes localitzacions és d’1-1: per cada 

libanès hi ha un refugiat sirià, afirma UNICEF. 

El 85% dels sirians s’han establert a la vall de la Bekaa, 

al Nord del Líban i a la regió del Mont Líban. La vall de 

la Bekaa (fronterera amb Síria), amb prop d’un milió 

d’habitants, acull 357.000 refugiats sirians, segons 

dades oficials de l’ACNUR, més de la meitat menors de 

18 anys. El municipi de Ghazze (a la regió de la Bekaa 

occidental), per exemple, amb 6.500 habitants acull 

35.000 refugiats sirians. La meitat d’aquests refugiats 

viuen en tendes en els ITS (Informal Tends Settlement) 

i l’altra meitat en cases del poble. És a dir, s’ha 

multiplicat per cinc el nombre d’habitants. I amb això, 

les necessitats de serveis de tota mena. 

El Líban no ha permès la construcció de camps de 

refugiats. De totes maneres, això no ha impedit que 

s’hagin format assentaments informals, camps 

espontanis i improvisats, sobretot a prop de la frontera, 

davant la dificultat de trobar allotjament per part dels 

refugiats amb menys recursos. Des d’organitzacions 

de coordinació de l’ajuda humanitària com l’AECID es 

critica que el govern no va apostar per la construcció 

de camps, però tampoc va invertir en la construcció 

d’estructures o provisió de recursos per poder-los 

rebre als municipis, la qual cosa va deixar els refugiats 

desemparats. 

L’ACNUR assenyala que el 81% dels refugiats lloguen 

algun tipus de habitatge per un preu mitjà de 200 

dòlars, tot i que molts d’ells viuen en llocs insegurs i 

exposats com ara garatges o edificis a mig construir. 

Segons dades d’UNICEF, la proporció en la ubicació pel 

que fa a l’allotjament dels refugiats sirians al Líban es 

distribueix un 80% a les comunitats i un 20% als ITS. 

El 79% dels refugiats registrats a l’ACNUR són dones 

i nens, i el 59% són menors de 18 anys. El 20% de les 

famílies refugiades estan encapçalades per dones 

soles. Al voltant del 20% s’han identificat com a 

persones amb necessitats específiques. Els resultats 

preliminars llançats a partir de l’avaluació conjunta de 

vulnerabilitat dels refugiats sirians de l’ACNUR-UNICEF 

del 2016 van mostrar que el 70% de les famílies de 

refugiats actualment viuen per sota del llindar de 

pobresa, amb menys de 3,84 USD per persona i dia, 

i més del 52% viuen en la pobresa extrema. Més 

de 70.000 nens sirians han nascut al Líban, fills de 

refugiats registrats des del començament del conflicte 

i gairebé el 70% d’aquests nens no tenen un certificat 

de naixement oficial registrat per les autoritats 

libaneses competents. 

El Líban, en els primers anys de crisi, va impedir 

l’accés al mercat de treball a la població refugiada síria 

al·legant les altes taxes d’atur de la població local. 

Actualment, poden treballar en determinats sectors, 

principalment, la construcció, l’agricultura i la recollida 

d’escombraries. 

GESTIÓ DELS REFUGIATS 

El Lebanon Crisis Response Plan (LCRP) està administrat 

conjuntament pel Govern del Líban, representat pel 

Ministeri d’Afers Socials (MoSA) i les Nacions Unides. 

És un pla entre el govern i organitzacions nacionals i 

internacionals, que té com a objectiu general respondre 

als desafiaments que afronta el país amb l’arribada 

massiva de refugiats, de manera holística a llarg 
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termini i, alhora, pretén assolir diversos objectius 

estratègics: assegurar la protecció dels desplaçats 

sirians, els refugiats palestins i la població vulnerable 

del Líban; proporcionar assistència immediata a les 

poblacions vulnerables; reforçar la capacitat nacional 

i local en l’oferta de serveis públics per tal d’ampliar-ne 

l’accés i la qualitat; i reforçar l’estabilitat econòmica, 

social i ambiental del Líban. D’altra banda, també 

apunta la idea d’incrementar la coordinació en l’ajuda 

entre i a través del govern i les organitzacions que 

no són governamentals incloent-hi les agències 

de Nacions Unides, les ONGs, el sector privat i les 

institucions acadèmiques. Aproximadament cinquanta 

ONGs nacionals i internacionals hi participen, aportant 

els seus coneixements tècnics i locals. 

El LCRP té 95 organitzacions/institucions, inclòs 

el Govern del Líban. Els aspectes de resiliència 

i estabilització del pla estan dirigits pel PNUD. 

L’estructura de coordinació interinstitucional està 

dirigida conjuntament pel MoSA, l’ACNUR i el PNUD. 

L’ACNUR i el MoSA són socis principals en els sectors 

d’Ajuda, Assistència Bàsica i Protecció, inclòs el grup 

de tasques Sexual and Gender-based Violence (SGBV). 

El Programme for the Modernization of Agriculture (PAM), 

la FAO i el MoSA lideren el sector de la seguretat 

alimentària. El lideratge de l’OMS amb l’ACNUR 

sobre Salut Pública. El MoSA i el PNUD dirigeixen 

conjuntament els sectors de la Cohesió Social, i 

UNICEF educació i protecció infantil. 

Amb tot, aquesta planificació, a mitjà termini, pretén 

abordar els objectius i les prioritats nacionals a fi de 

respondre a l’impacte de la crisi siriana al Líban a 

través d’un marc global de planificació estratègica 

de quatre anys, desenvolupat i implementat en 

col·laboració amb organitzacions no governamentals 

nacionals i internacionals i donants. El LCRP es basa 

en les necessitats i, per tant, requereix una revisió 

de les necessitats i una adaptació a mesura que es 

produeixen canvis en el context. 

Segons declaracions d’organitzacions que treballen 

al Líban, la gestió de l’ajuda internacional al Líban 

a través del govern és complicada degut a que la 

comunitat internacional és reticent en molts casos 

a donar ajudes directament al govern nacional. 

És considerat un govern poc fiable i, a banda, la 

composició del govern on les milícies xiïtes tenen 

representació a través d’una organització que consta a 

les llistes d’organitzacions terroristes per la majoria de 

països occidentals, genera desconfiança. 

Des del 2014 les ajudes humanitàries comencen a 

contemplar també les comunitats d’acollida i els 

refugiats palestins, així com a treballar amb les 

organitzacions locals. Fins llavors, es treballava amb 

visió de situació d’emergència, principalment les 

organitzacions d’emergència humanitària i només amb 

els refugiats sirians. 

A causa del gran creixement de població que ha 

suposat l’acollida dels refugiats i la consegüent 

saturació dels serveis públics (que ja estaven 

col·lapsats abans de l’arribada dels refugiats), el govern 

contracta ONGs (Social Civil Organizations/Civil Based 

Organizations) per dur a terme serveis públics, a més 

dels 200 Social Development Centers (SDC) del Ministeri 

d’Afers Socials amb treballadors públics. Aquests 

tenen les seves pròpies activitats, però també realitzen 

activitats de les SCO/CBO i de les ONGs. 

L’ACNUR lidera amb el Govern del Líban el sistema 

de coordinació dels refugiats i les agències 

especialitzades i els ministeris lideren els sectors en 

les seves respectives àrees d’especialització. 

L’ACNUR s’encarrega del registre dels refugiats, que 

actualment es troba en 1.067.785 com a conseqüència 

de la suspensió de la inscripció. A més a més, 

l’ACNUR manté la seva feina a la frontera per tal de 

poder identificar sirians en risc immediat i els casos 

que pertanyen a les excepcions humanitàries que 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

determini el MoSA. Porta casos de reassentament 

d’emergència i facilita la sortida a través del programa 

de reassentament a tercers països. Principalment 

proporciona assistència amb diferents tipus d’ajut en 

allotjament i assentaments de tendes informals. 

La sanitat en el Líban es troba majoritàriament en 

mans privades i això fa que els refugiats depenguin 

sobretot dels serveis que provenen de les Nacions 

Unides, que no tenen els mitjans/fons suficients per 

cobrir la demanda de manera adequada. 

L’ACNUR ofereix el suport en temes de salut i higiene. 

Facilita serveis legals i assisteix casos d’alt risc de 

nens mitjançant assessorament, suport psicosocial i 

altres serveis especialitzats. 

L’ACNUR va dedicar un 14% del seu pressupost 

operatiu als projectes de cohesió institucional i 

social per donar suport i assistència a institucions i 

comunitats libaneses. 

Pel que fa l’Educació, UNICEF lidera Educació i 

Protecció Infantil, amb el suport de l’ACNUR. 

UNICEF declara que l’educació pública ja no té 

capacitat d’absorbir els nens libanesos. Així, el 70% 

d’aquests nens van a escoles privades i només 

250.000 van a escoles públiques. Actualment, han 

arribat a la mateixa quantitat de nens sirians, per tant, 

hi ha el doble de nens per atendre per part del servei 

públic. 

S’està funcionant amb el double shift: els nens sirians 

poden ocupar les places lliures del primer horari, junt 

amb els libanesos, fins que aquest ja està ple i, quan 

s’omple, obren el segon horari únicament per a sirians. 

El 80% dels nens sirians està en el segon horari, una 

qüestió que comporta problemes de segregació. 

ANÀLISI SECTORIAL: 
ESPORT PEL DESENVOLUPAMENT 

En el LCRP no es troba recollit l’esport pel 

desenvolupament de manera explícita com a estratègia 

transversal. De totes maneres, en el document sí que 

s’anomena en repetides ocasions la recomanació de 

promoure activitats recreatives i esportives com a 

element de prevenció i generador d’estabilitat social, 

especialment en els sectors de “Protecció” i “Cohesió 

Social”, i en menor mesura, en “Educació”. Actualment, 

UNICEF i altres ONGs nacionals i internacionals 

recullen aquestes recomanacions i desenvolupen 

estratègies i projectes en aquesta línia. 

Protecció 

En primer lloc, el LCRP, en el sector de “Protecció”, 

contempla, a més del compliment dels drets bàsics 

i la protecció legal, el suport a les institucions 

nacionals per tal d’assegurar l’accés a serveis de 

protecció, la reducció de les vulnerabilitats, riscos i 

conseqüències de la violència sexual i de gènere, així 

com la millora de l’accés a serveis de qualitat21. Amb 

l’arribada massiva de refugiats, els serveis públics 

s’han saturat, especialment en aquelles localitats 

que ja eren vulnerables abans de la crisi. És en 

aquest sentit que moltes organitzacions nacionals i 

internacionals dediquen els seus recursos i esforços a 

generar estructures que proveeixin d’aquests serveis, 

com és el cas de KAFA, o altres centres comunitaris, 

que ofereixen suport legal, social o psicològic, tant 

individual com grupal. 

En aquesta línia, i en l’àmbit de “Protecció de l’infant” 

es recomana promoure iniciatives  recreatives  i/o 

esportives que complementin el suport psicosocial 

21  Pàgina 127 del LCRP. 
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(PSS) dels infants. Precisament, el responsable 

sobre aquest tema d’UNICEF afirma que “per generar 

iniciatives que generin canvi social, és indispensable 

mantenir els infants ocupats, que tinguin rutines i 

sobretot, que se sentin part d’un grup”22 i l’esport és 

una eina privilegiada per crear sentiment de pertinença 

i generar rutines i hàbits. Tornant al LCRP, també es 

contempla que les activitats esportives i recreatives, 

entre d’altres serveis, es desenvolupin per reduir 

el risc i conseqüències de la violència sexual i de 

gènere23. L’impacte que pot tenir l’activitat física en 

relació amb el cos (autoconeixement, acceptació), 

així com la generació de valors com l’autoestima o 

la motivació poden ser claus en aquest sentit. Com 

a exemple, KAFA, en col·laboració amb UNICEF, 

ofereix sessions de defensa personal per a infants 

i dones, a fi de promoure el seu empoderament i 

autocontrol. Aquestes sessions formen part d’un 

“espai de seguretat i suport” del centre comunitari. 

Per últim, també es preveu la implementació de 

projectes comunitaris d’esport pel desenvolupament, 

que incloguin la participació activa de joves, per tal de 

respondre a les seves necessitats i inquietuds.24 

És interessant, doncs, tenir en compte aquests 

serveis que ofereixen els centres comunitaris al 

Líban de suport psicosocial individual i grupal 

i les activitats per a dones, per complementar 

l’activitat esportiva. Promoure projectes que es 

coordinin amb aquests serveis fa més eficients 

els recursos i més eficaces les intervencions, 

tant per la part esportiva com pels centres 

comunitaris. 

L’activitat esportiva permet fer aflorar 

frustracions, debilitats, etc. Amb una bona 

formació i la selecció dels entrenadors, així com 

amb una bona dinàmica de la sessió, es permet 

la identificació de la problemàtica individual. El 

projecte ha de permetre treballar-ho a través de 

l’esport i facilitar la derivació a professionals. 

En el cas que no existeixi un servei proper 

que cobreixi aquesta necessitat, el projecte 

haurà de preveure’n la creació o comptar amb 

professionals d’aquest àmbit. El projecte ha 

d’enfortir els sistemes locals de protecció. 

Com s’ha comentat all llarg de tot el document, per tal 

que l’activitat esportiva sigui una eina de protecció, 

tingui un impacte en el benestar psicològic dels infants 

i joves, i generi valors i hàbits positius que promoguin 

la cohesió social, ha de tenir una intencionalitat 

concreta i seguir una metodologia. S’han pogut visitar 

diversos projectes que aposten per diferents formats. 

Hoops, un club esportiu amb molt de renom al Líban, 

implementa un projecte amb UNICEF que, entre 

altres objectius, pretén millorar el benestar psicològic 

22  Entrevista al responsable de “Child Protection” d’UNICEF Líban.. 
23  Pàgina 125 del LRCP. 
24  Pàgina 127 del LCRP. 

https://inquietuds.24
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dels beneficiaris. Hoops aposta per abarcar el 

màxim de beneficiaris, nens i nenes de 10 a 18 anys, 

majoritàriament libanesos, sirians i paquistanesos, que 

participen en 4 sessions de 5 hores (els dissabtes). Les 

sessions consten d’una rotació entre diferents esports 

en grups segregats per sexe. Els jocs i dinàmiques 

esportives que es realitzen en cada rotació segueixen 

una metodologia de construcció de pau, promovent el 

coneixement, l’afecte, la confiança i la cohesió entre 

els membres del grup. Durant el dia d’activitat, els 

usuaris també roten per una sessió grupal de suport 

psicosocial. El projecte també inclou sessions, espai 

de suport i discussió per a les mares, que permet 

recollir les seves necessitats i inquietuds, així com 

treballar la problemàtica de la violència de gènere. 

Sessió grupal de suport psicosocial a Hoops 

En una altra entitat visitada, Right to Play (RTP), que 

aposta pel futbol com a eina, es formen equips mixtes 

agrupats per edat que entrenen una vegada per 

setmana. En aquest cas, la millora en les habilitats 

esportives és bàsica per a la transmissió de valors i la 

millora del benestar psicològic. Les sessions d’aquesta 

entitat segueixen una estructura que permet dialogar 

sobre problemàtiques, establir reptes i superar-los. Els 

jocs i dinàmiques esportives també busquen generar 

vincles i promoure la cohesió del grup i, a l’inici i al final 

de la sessió, hi ha un espai de reflexió i transferència 

d’allò après a altres àmbits de la vida. Es considera que 

l’atenció psicosocial i l’aprenentatge de life skills25 està 

integrada en la sessió esportiva. UNICEF ha realitzat un 

projecte, SAHA, amb dues entitats implementadores, 

RTP i War Child Hollande (WCH). Aquesta segona 

entitat, com Hoops, realitza les sessions de suport 

psicosocial a part de l’activitat esportiva. 

Dinàmiques de construcció de pau a Hoops 

UNICEF ha realitzat l’avaluació de l’impacte del 

projecte en la millora del benestar psicològic dels 

usuaris al projecte tenint en compte 25 ítems d’atributs 

psicològics dividits en 5 categories: símptomes 

emocionals, problemes conductuals, hiperactivitat 

i desatenció, problemes de relació entre iguals i 

conducta prosocial. 

25 UNICEF “per millorar l’assistència tècnica als proveïdors d’educació en habilitats per a la vida, proposa recomanacions i estàndards revisats per 
al disseny, lliurament i avaluació de programes d’educació per a la qualitat de vida. Es tracta d’una sèrie de consells i normes que tenen per objecte, 
una orientació sobre el disseny, implementació i avaluació de l’educació en habilitats per a la vida en àrees de contingut que són fonamentals per 
aconseguir la missió d’UNICEF d’avançar en la humanitat promovent els drets dels infants: prevenció, atenció i suport del VIH i la SIDA; Educació 
sanitària; Drets humans i temes socials; i la prevenció de la violència, la construcció de la pau i l’educació per al desenvolupament”. 
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L’avaluació demostra que l’impacte de RTP en cada 

una d’aquestes categories és superior al de WCH (com 

mostra el gràfic superior). En el mateix informe, UNICEF 

remarca que aquesta diferència es deu al fet que RTP 

integra l’aprenentatge de life skills i l’atenció al benestar 

de l’infant en la mateixa dinàmica de la sessió esportiva 

(metodologia integrada), mentre que WCH es focalitza 

en sessions específiques de suport psicosocial.26 

UNICEF també evidencia diferències entre les dues 

entitats a l’hora de comptar amb actors locals per 

implementar el projecte. WCH es coordina només 

amb CBOs, mentre que RTP també ho fa amb escoles 

i municipis. UNICEF afirma que l’enfocament adoptat 

per RTP és més efectiu per promoure la sostenibilitat 

del projecte. 

Es proposa, doncs, centrar la intervenció en la 

utilització de l’activitat esportiva com a eina 

per transmetre valors i hàbits, com a eina per 

construir resiliència. S’ha vist que l’ús d’una 

metodologia integrada té major impacte en el 

benestar de l’infant que la realització de sessions 

específiques de suport psicosocial en grup. 

Right to Play ha demostrat l’impacte positiu 

dels seus projectes, ja sigui per l’efectivitat de 

la metodologia utilitzada, com pel bon treball en 

xarxa amb els municipis, les escoles i els CBOs.27 

Dinàmiques de Right to Play 

Cohesió social 

El LCRP remarca que és a través de la participació 

dels joves que l’activitat recreativa i esportiva pot 

tenir major incidència en el sector de la “Cohesió 

Social”: és necessària la implementació d’iniciatives 

recreatives que generin oportunitats de participació 

i empoderament dels joves, que promoguin estils de 

vida saludables i un vincle amb la comunitat28. Segons 

el LCRP, els joves són un col·lectiu especialment 

vulnerable i d’alt risc per la marginalització i la 

violència, tanmateix, són els més propensos al diàleg. 

És per aquest motiu que tenen especial rellevància 

estratègica en el sector de la “Cohesió Social”, ja que 

poden actuar com a elements transformadors i de 

pont entre les comunitats. Són moltes les entitats 

que treballen en la línia de promoure els joves com a 

líders i referents; en alguns casos, es vinculen els seus 

programes amb l’ocupabilitat d’aquests i, en altres, es 

prioritza el voluntariat. L’empoderament dels joves a 

través de l’activitat esportiva i de la seva formació en 

life skills, construcció de pau, etc., pot ser clau per a la 

mitigació de tensions intercomunitàries i la promoció 

de l’estabilitat social. Els valors positius de l’esport 

-els referits a la salut, els utilitaris i els morals- poden 

ser bàsics en la prevenció de conductes de risc i en la 

formació de líders generadors de canvi social. 

26 Pàgina 30 del Review report of SAHA Project-UNICEF Lebanon. Developed by AwnyAmer- May, 2017. 
27 Pàgina 59 del Review report of SAHA Project-UNICEF Lebanon. Developed by AwnyAmer- May, 2017. 
28 Output 3. Pagina 151. LCRP. 

https://psicosocial.26
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UNICEF promou aquesta línia de treball de la mà amb 

Hoops. El projecte, ja esmentat anteriorment,  inclou 

la identificació i formació de 160 joves de 15 a 18 anys 

en diferents modalitats esportives i  life skills. Les 

48 hores de formació i les 120 hores de pràctiques 

tutoritzades pels entrenadors/es del club, els permeten 

preparar-se per implementar activitats esportives 

i de construcció de pau als seus campaments i/o 

comunitats, convertint-se en “embaixadors actius 

de missatges positius i formadors potencials en les 

seves comunitats”. El projecte pretén arribar a 1.000 

beneficiaris formats. Mentre els joves fan la formació 

i les pràctiques, reben 120 USD mensuals. El treball 

posterior en les seves comunitats és voluntari i no té 

un seguiment exhaustiu per part del projecte. Hoops 

està treballant perquè la formació tingui un certificat 

del Ministeri d’Esports. UNICEF i altres entitats 

també estan buscant la forma de certificar aquestes 

formacions. 

Dinàmiques a Hoops 

D’altra banda, el projecte SAHA, implementat per 

Right To Play (RTP) i War Child Holland (WCH), 

també amb la col·laboració d’UNICEF, inclou una línia 

d’empoderament i formació de joves i líders de la 

comunitat. El format de la intervenció varia segons 

l’entitat implementadora. En el cas de RTP inclou una 

formació inicial intensiva de 4 dies, a més de futures 

formacions de reciclatge i seguiment. En aquest cas, 

se seleccionen joves i líders de la pròpia comunitat on 

s’implementa el projecte. La tasca és voluntària i se 

subvenciona el transport dels entrenadors. 

Amb tot, els projectes esmentats preveuen brindar 

capacitats per a l’ocupabilitat, així com una quantitat 

econòmica simbòlica per garantir la seva participació 

a la formació. Tanmateix, la tasca dels entrenadors/ 

es és voluntària, ja que es pretén promoure la 

participació i el lideratge dels joves perquè prenguin 

un rol protagonista en les seves comunitats, garantint 

la sostenibilitat econòmica i dels recursos humans del 

projecte. 

En definitiva, és important estudiar si en el 

projecte a implementar es prioritza el paper del 

voluntariat com a constructor de consciència 

i participació comunitària o l’ocupabilitat, a fi 

de garantir la seguretat econòmica dels i les 

joves. L’elecció dependrà tant del context on 

s’implementi el projecte, com del pressupost 

disponible. Es pot optar per solucions 

intermèdies, com per exemple un pagament 

simbòlic als entrenadors/es per garantir la seva 

participació, alhora que es vinculen al programa 

per tenir un rol protagonista i actiu en la seva 

comunitat. 

Un altre aspecte a tenir en compte quan es parla de 

“Cohesió Social” és que es tracta d’un sector que 

complementa la contribució de la resta de sectors 

en estabilitat social i preveu unes intervencions 

que ataquen les causes i les manifestacions de les 

tensions29. En el context del LCRP, “cohesió social” 

significa suport als municipis i a les institucions 

locals. El document deixa molt clar que contempla els 

municipis com el punt d’entrada i com a catalitzadors 

de totes les intervencions, per tal d’assegurar 

l’efectivitat i la sostenibilitat dels projectes, així com 



  
 

 
 
  

 

57 

la no duplicitat d’iniciatives i la seva visió estratègica. 

De la mateixa manera, és important comptar amb 

les entitats locals, CBOs, per dur a terme el treball 

comunitari. 

Aquesta afirmació taxativa del LCRP és ratificada per 

actors i institucions a diferents nivells. Bechir Odeimi, 

director del Bureao Technique des Villes Libanaises 

(BTVL), afirma que “l’única via per garantir la 

sostenibilitat dels projectes és a través del reforçament 

dels municipis, especialment en un país on el govern 

central és dèbil. És complex, però és l’única manera”30. 

La BTVL promou projectes de desenvolupament local i 

governança, conjuntament amb ajuntaments catalans 

com ara Terrassa, Granollers o Sabadell, i ha creat 

oficines de desenvolupament local a través de les 

quals es poden desenvolupar projectes. 

Aquesta visió la comparteix Ziad Moussa31, team 

leader de VNG International, quan afirma que “s’ha de 

treballar amb els municipis i no enviar simplement 

ajuda”. Al Líban hi ha 54 unions/federacions de 

municipis, cada una d’elles formades per 12-14 

municipis. VNG potencia que cada unió/federació 

identifiqui les seves necessitats i demandes i coordini 

les iniciatives i projectes dels donants i/o ONGs. No 

totes les unions funcionen correctament. En aquest 

sentit, s’està elaborant un document on es recullen les 

necessitats i demandes de 49 unions de municipis, 

de les 54 existents32. Aquest document permetrà 

establir prioritats, tant pel que fa a la identificació de 

necessitats i demandes com respecte a la capacitat i 

la voluntat per implementar projectes de cada Unió de 

Municipis. VNG fa arribar 2 demandes de municipis que 

estan interessats en implementar projectes a través de 

l’esport, que es detallaran més endavant. 

L’entitat exposa, que per tal d’iniciar qualsevol projecte, 

cal contactar amb el president de la Unió de Municipis 

en qüestió: allà és on es valora en quin o quins 

municipis de la unió pot ser més adient l’actuació i com 

s’hauria de desenvolupar. És important destacar que, 

en aquest cas, els municipis no gestionen directament 

els recursos dels donants, sinó que es treballa 

conjuntament en la detecció de necessitats, en el 

desenvolupament de les estratègies i en el seguiment 

del projecte.33 

Altres entitats, com Right to Play o la mateixa 

UNICEF, no treballen actualment amb projectes 

d’esport pel desenvolupament directament lligats 

als municipis (encara que sí que hi col·laboren), 

però ambdós actors mostren interès en aquesta 

estratègia i afirmen que preveuen futurs projectes 

en aquesta línia. Coincideixen en que no només es 

tracta d’un tema d’eficiència i sostenibilitat, sinó 

que el fet de treballar amb els municipis permet que 

els beneficiaris siguin població refugiada i també 

població libanesa vulnerable. L’alcalde de la Kawkaba, 

del Districte de Hasbaya a Nabatiye Governorate, un 

municipi habitat per 1.000 libanesos i on han arribat 

1.300 sirians, afirma: “L’única manera que hem trobat 

perquè la població siriana i libanesa interactuï, és a 

29 The sector defines social stability as a state of inter- group relations at the community level, where sources of tension between groups are addressed 

and managed through formal institutions or systems, so as to prevent them from resulting in collective violence, human rights abuses, or further loss of 
opportunities for vulnerable groups. 
30 Entrevista a Bechir Odeimi. Director del Bureao Technique des Villes Libanaises (BTVL) 
31 Entrevista a Ziad Moussa, team leader de VNG Internacional 
32 Segons Ziad Moussa, de les 5 Unions on no s’ha realitzat l’estudi, 3 són de Hezbollah i van rebutjar participar-hi, i 2 VNG s’hi va negar per raons 
desconegudes. 
33 Entrevista a Malaaz Kawas. Bekaa coordinator VNG 

https://projecte.33
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través de l’esport”. Actualment busquen finançament 

per finalitzar la pista esportiva i iniciar un projecte 

esportiu.34 

És clau, doncs, que els projectes al Líban es 

desenvolupin a través dels municipis, a fi de 

garantir la sostenibilitat de l’acció i de millorar 

les condicions de vida de la població local 

i refugiada. La identificació dels municipis 

i/o Unions de Municipis on implementar 

el projecte es pot realitzar a través del 

document (en construcció) que identificarà les 

necessitats, capacitats i voluntat de 49 d’ells. 

Organitzacions com ara VNG i BTVL poden ser 

bones aliades, tant pel seu alt coneixement de 

la realitat municipal, com per la possibilitat de 

coordinar-se amb els projectes que realitzen 

de desenvolupament comunitari i d’urbanisme, 

entre d’altres. 

Com s’ha comentat, una de les principals variables 

a tenir en compte per seleccionar el municipi on 

implementar el projecte és la voluntat. En aquest sentit, 

VNG recomana dos municipis on està intervenint en 

projectes d’urbanisme i governança. Aquests municipis 

volen iniciar projectes esportius per fomentar la 

cohesió social i, especialment, per obrir espais 

d’interacció entre la comunitat local i la refugiada. 

El primer municipi recomanat per Ziad Moussa és 

Ghazze, un poble de 7.000 habitants que ha viscut 

l’arribada de 32.000 refugiats. La meitat dels refugiats 

viuen en campaments informals i la resta lloguen 

habitatges del municipi. Forma part del districte 

de West Beqaa i de la Unió de Municipis del Sahel, 

formada per 12 municipis. L’alcalde de Ghazze és 

també el president de la Unió. Aquest poble ha rebut 

l’atenció internacional per la proporció de refugiats 

per habitant, pel creixement sobtat de població i la 

saturació dels serveis bàsics i problemes de salubritat 

que això ha suposat. Projectes de gestió dels 

residus (Banc Mundial), de planificació urbanística i  

construcció de parcs (Intermón Oxfam) o d’horts (FAO- 

Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació 

i l’Agricultura), estan en ple funcionament a Ghazze. 

Malaz Kawas, coordinadora de Bekaa de VNG International 
en una visita al campament informal de Ghazze 

Malgrat tots aquests projectes, una de les principals 

preocupacions dels treballadors municipals és la 

manca d’interacció entre la comunitat refugiada i la 

local, fet que pot provocar greus problemàtiques a mig 

i llarg termini, ja que es preveu que un alt percentatge 

dels refugiats establerts a Ghazze no retornin a Síria. 

També els preocupa la manca d’espais de qualitat on 

les persones instal·lades als campaments informals 

puguin abstreure’s de les condicions als campaments. 

Per ells, un projecte d’esport pel desenvolupament 

encaixaria en les seves problemàtiques i necessitats. 

Actualment hi ha un camp de Futbol5 construït pel 

PNUD, que els refugiats poden utilitzar lliurement de 

34 Entrevista a alcalde de Kawqaba 

https://esportiu.34
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12:00 a 15:00, les hores de més calor. Per les tardes, 

la instal·lació la utilitza un club libanès amb equips 

juniors i sèniors. També hi ha un camp de Futbol11 

en males condicions, que s’utilitza de parc per les 

tardes i té una porta d’entrada que connecta amb el 

campament informal de refugiats. 

Per últim, mostren 3 lots de terreny municipal on es 

podrien construir instal·lacions esportives. 

En resum, Ghazze és un municipi d’alta 

necessitat i vulnerabilitat que, alhora, compta 

amb la voluntat i capacitat de desenvolupar 

un projecte d’esport pel desenvolupament. 

Un estudi acurat de la potencial població 

beneficiària i un disseny d’activitats adequat, 

permetria desenvolupar un projecte de gran 

envergadura i impacte, que podria replicar-se, 

a menor escala, en la resta de municipis de la 

Unió de Municipis del Sahel, per crear una lliga 

regional. 

Un segon municipi recomanat per VNG és Kawkaba, 

del Districte de Hasbaya a la governació de Nabatiye, 

un municipi molt més petit on viuen 1.000 libanesos i 

han arribat 1.300 sirians. Es tracta d’un poble on no hi 

ha espais comuns ni espais on interactuar i/o jugar, a 

excepció de l’escola. 

VNG, amb la cooperació alemanya,  està en procés 

de dissenyar un nou plantejament urbà per crear una 

plaça al mig del poble i promoure la convivència. 

La implementació d’un projecte d’esport pel 

desenvolupament seria idònia per complementar 

aquesta acció i generar interacció entre la comunitat 

libanesa i siriana, que actualment es troben totalment 

dividides. 

A la vegada, la comunitat siriana està dividida en 4 

comunitats, 4 tribus amb un líder cadascuna que 

transmet les necessitats de la comunitat a l’alcalde. 

Viuen en cases que els libanesos van deixar a mig 

construir, se’ls lloguen a un preu més baix i les han de 

Campament informal de refugiats a Ghazze (West Beqaa) 
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condicionar per poder-hi viure. Un avantatge d’aquesta 

població és que tothom participa en les decisions 

del municipi: els sirians a través dels seus líders i 

els libanesos a través de la representació electoral. 

L’alcalde coneix gairebé tots els habitants. 

L’alcalde, actualment en el seu primer any de mandat, 

té clar que una de les vies per promoure la cohesió 

social és a través de l’esport. Tenen una pista en 

construcció als afores del poble, una pista de ciment 

de 600m2. Estan buscant finançament per finalitzar 

l’obra i voldrien lligar el projecte urbanístic amb 

el d’esports. En aquest cas comenten que molts 

infants i joves menors de 20 anys juguen a futbol en 

aquesta pista però no tenen entrenadors ni activitats 

reglades. Voldrien formar els joves del poble i poder 

desenvolupar activitats que no només impliquessin els 

libanesos, com ha passat fins ara. 

EL poble està situat en un dels turons d’una vall 

envoltada de municipis: Majdal Balhis (1000 libanesos 

i 500 sirians); Kbarmishki (500 libanesos i 500 sirians); 

Aqaba (1000 libanesos i 500 sirians); i ells, Kawkaba 

(1000 libanesos i 1300 sirians). Al fons de la vall hi 

ha un camp de futbol que és “l’estadi” de la zona: 

són 10.000 m2 on es realitzen els partits entre els 

municipis de la vall. 

En aquest cas, el projecte seria de menor 

envergadura i presentaria algunes dificultats 

en els components que es volen desenvolupar: 

empoderament d’entitats locals, formació dels 

joves, dificultat de desplaçament i transport 

a la zona. De totes maneres, es tractaria d’un 

projecte amb un objectiu i població diana molt 

clars, i la simplificació de les línies de treball 

permetria una major atenció a la resta de 

components. A més a més, el coneixement de 

la població per part de l’alcaldia i la facilitat de 

contacte poden fer més eficients els recursos 

destinats. El projecte també permetria replicar 

les accions a altres municipis de la vall i 

promoure una competició entre aquests. 

L’alcalde de Kawkaba mostra l’“estadi” de la regió 
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Per últim, UNICEF esmenta que està valorant iniciar 

un projecte d’esport pel desenvolupament al municipi 

de Baalbeck, zona del nord de la vall de Beqaa on RTP 

també considera que és prioritari actuar. En aquest 

cas, s’hauria de contactar amb UNICEF, identificar la 

demanda i valorar quina seria la possible intervenció. 

Educació 

Pel que fa al sector titulat “Educació”, el LCRP preveu 

estratègies de millora de les escoles públiques, 

ja que l’alta ocupació i la doble utilització fa que 

aquestes es deteriorin. Per exemple, millores que 

equipin els centres amb instal·lacions adequades per 

a la pràctica de disciplines com ara la música, l’art o 

les activitats recreatives i esportives. D’altra banda, 

també es contempla que les activitats recreatives 

complementin el suport psicosocial que es realitza 

als centres educatius en horari lectiu. Diversos 

entrevistats afirmen que les activitats extraescolars 

esportives vinculades als centres educatius només 

es desenvolupen en centres privats. Les escoles 

públiques no disposen d’una oferta en aquesta línia. 

La Fundació del FC Barcelona, amb finançament de 

la UEFA Foundation i la col·laboració del Ministeri 

d’Educació, ha desenvolupat un projecte de formació 

de 85 docents d’educació física en les escoles 

públiques del Líban, d’acord amb la metodologia de 

Futbolnet. La implementació de la metodologia per part 

dels mestres d’educació física ha permès arribar als 

7.907 beneficiaris. 

RTP també desenvolupa un projecte a les escoles 

públiques del Líban, en el qual forma els mestres 

de diferents disciplines en l’aprenentatge a través 

dels jocs i promovent les life skills. També focalitza 

en la intervenció en la comunitat educativa, 

treballant amb les famílies, els mestres i els líders 

de les comunitats. Actualment, UNICEF també està 

valorant la implementació d’un projecte d’esport pel 

desenvolupament a les escoles públiques del Líban. 

Promoure projectes a través de les escoles 

públiques té un gran impacte quantitatiu 

i qualitatiu, ja que es tracta d’un escenari 

privilegiat per formar persones i superar 

desigualtats. Tanmateix, tots els elements 

d’anàlisi i actors entrevistats porten a prioritzar 

la intervenció a través dels municipis. Un 

projecte a les escoles públiques seria una línia 

a explorar, però no el que es recomanaria en la 

prova pilot al Líban. 

En resum, el LCRP ja deixa entreveure com l’activitat 

física i l’esport poden incidir en algunes de les 

problemàtiques que s’han esmentat anteriorment. 

De la mateixa manera, s’ha observat la manera en 

què diferents projectes d’organitzacions nacionals i 

internacionals han dut a terme projectes i inciatives 

que desenvolupen aquesta “declaració d’intencions” 

del LCRP. En tots els casos, l’esport o l’activitat física 

no són l’objectiu final, sinó que es tracta d’una eina per 

abordar les problemàtiques que s’han anat comentant. 

Malgrat que s’ha emfasitzat en algunes entitats i 

projectes, les iniciatives en aquest sentit en són 

moltes, inclús algunes desconegudes. UNICEF és 

l’actor més rellevant al Líban en matèria de projectes 

d’esport pel desenvolupament des de diferents àmbits, 

tot i que en la gran majoria d’intervencions no és 

l’implementador dels projectes i compta amb entitats 

locals i internacionals a l’hora de realitzar aquesta 

tasca. Actualment, UNICEF desenvolupa projectes 

d’esport pel desenvolupament amb HOOPS i ANERA, i 

utilitza l’activitat física com a eina d’empoderament en 

el projecte KAFA. La col·laboració d’UNICEF, a més de 

ser econòmica és també tècnica i, sobretot, té un paper 

destacat en l’avaluació de l’impacte dels projectes. 
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UNICEF comenta que, malgrat estar desenvolupant 

diferents projectes, es troba en un punt d’inflexió, 

reflexionant sobre la unificació de la metodologia i el 

format de les activitats que desenvolupa. També s’ha 

observat que està en procés de disseny d’un projecte 

d’esport a través dels municipis i un projecte amb 

el Ministeri d’Educació per desenvolupar activitats 

esportives a les escoles en horari no lectiu, incloent-hi 

població refugiada i local. 

La Fundació de la UEFA, la Fundació del FC Barcelona, 

Save the Children, GIZ (cooperació alemanya), 

War Child o ANERA estan implementant projectes 

d’esport pel desenvolupament. Alguns d’ells centren 

la seva incidència en l’àmbit de l’educació. Altres, se 

centren en intervencions comunitàries, promovent la 

participació i el lideratge dels joves, com per exemple 

el projecte Football3 de la Fundació de la UEFA o 

Save the Children, que organitza campaments d’estiu i 

esdeveniments esportius als municipis. 

En definitiva, es considera que UNICEF és l’actor 

estratègic en aquest àmbit. És recomanable 

dur a terme la prova pilot en coordinació amb 

aquesta institució, en concret amb el projecte 

d’esport a través dels municipis. També és 

una finestra d’oportunitat el fet que s’estigui 

plantejant unificar la metodologia i el format de 

l’esport pel desenvolupament. S’ha observat que 

algunes metodologies tenen major impacte que 

d’altres i l’ACCD pot actuar com a soci estratègic 

i oferir la seva expertesa en la implementació de 

projectes d’esport pel desenvolupament. 

A continuació es detalla una proposta de prova pilot a 

mode d’exemple, després d’haver recollit, en l’apartat 

anterior, aquelles consideracions i reflexions que 

justifiquen l’elecció d’aquesta intervenció al Líban. 

També es plasmen algunes premisses que servirien per 

implementar un projecte des d’altres àmbits. 

Dinàmiques cooperatives del projecte Right to Play 
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ON? 
• Es proposa que la prova pilot del projecte al Líban 

es desenvolupi a través dels municipis. Identificant 

la necessitat a través de les unions de municipis i 

desenvolupant l’estructura i estratègia del projecte 

amb aquestes. La VNG o la BTVL poden facilitar el 

contacte amb la Unió corresponent. La publicació del 

document que analitza les 49 unions de municipis 

permetrà fer una aproximació més acurada d’aquelles 

unions prioritàries a implementar el projecte. A l’hora 

d’escollir el muncipi on implementar el projecte, a més 

de la necessitat, s’ha de tenir en compte la voluntat i la 

capacitat del municipi. 

• Les zones recomanades per implementar el projecte 

són la Vall de Bekaa, Baalbeck i West Bekaa

       Exemple 1.

 - Ghazze 

- Població: 7.000 libanesos i 32.000 sirians

 - Districte: West Bekaa

 - Unió de Municipis de Sahel: 12 municipis.

 L’alcalde de Ghazze és el president de la Unió 

Ghazze 

       Exemple 2. 

- Kawkaba

 - Població: 1.000 libanesos i 1.500 sirians

 - Districte: Rachaiya 

PER A
QUI? 
• Els nens, nenes, adolescents i joves dels municipis 

seleccionats com a usuaris de l’activitat esportiva, 

libanesos i sirians, i d’altres nacionalitats. Els i les 

joves seleccionats i formats com a entrenadors. Les 

famílies dels usuaris, que participen en activitats i 

espais de seguretat i cura. La comunitat i el propi 

municipi. 

       Exemple 1. 

Els beneficiaris del projecte són infants i adolescents 

libanesos i sirians de 6 a 18 anys. A Ghazze s’ha 

d’estudiar el nombre de potencials beneficiaris per 

conèixer l’abast del projecte. Tenint en compte que 

la població actual al municipi és de 39.000 persones, 

i que els infants i joves suposen un alt percentatge 

de la població refugiada (59% menors de 18 anys), 

el nombre de menors sirians ja superaria els 18.000. 

Caldria doncs acotar el nombre de beneficiaris segons 

el pressupost. Els joves formats pel projecte i les 

mares que participen en espais de seguretat, també 

serien beneficiaris del projecte.

       Exemple 2. 

Els beneficiaris del projecte són infants i adolescents 

libanesos i sirians de 6 a 18 anys. A Kawkaba el 

projecte seria de menors dimensions i podria abarcar 

a més de 1.000 usuaris (dels 2.300 que habiten al 

municipi). Els joves formats pel projecte i les mares 

que participen en espais de seguretat, també serien 

beneficiaris del projecte. 

Kawkaba 
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QUÈ? 
• S’estableix com a prioritat la implementació de 

projectes que fomentin la cohesió social als municipis 

amb gran fractura social per l’arribada massiva de 

refugiats, i que atorguin un rol molt destacat als 

joves de les comunitats per liderar els projectes. Cal 

dissenyar projectes que generin interacció, vivències 

i valors comuns entre la població d’acollida i la 

refugiada, que generin rutines als nens, nenes i joves 

beneficiaris i sentiment de pertinença al municipi, així 

com la implicació d’altres membres de la comunitat: 

família, líders, etc. El projecte ha de tenir en compte la 

perspectiva de gènere. 

• Els projectes es desenvoluparan en el context de les 

Unions de Municipis i es pot replicar en més d’una 

població d’aquesta Unió per crear competicions 

regionals que fomentin el fairplay, per tal d’afavorir el 

coneixement i relació entre aquests, l’acompanyament 

de les famílies i la creació de comunitat. 

       Exemple 1. 

A Ghazze es proposa habilitar o construir un espai 

esportiu. Segons l’espai el projecte haurà de ser de 

Futbol o en cas que es construeixi una instal·lació 

esportiva es podrà ampliar a altres modalitats 

esportives. El projecte consta en la identificació, 

selecció i formació de joves de la comunitat com a 

entrenadors i amb la metodologia de Right to Play 

(a revisar i construir conjuntament amb la DGCD) 

i en la creació d’equips amb membres de diferents 

nacionalitats, dividits per grups d’edats i en la mesura 

del possible mixtes, que entrenin dues vegades 

per setmana i vagin introduïnt, progressivament, la 

competició. En aquest cas també es realitzaria una 

formació d’àrbitres. El projecte inclou un espai de 

seguretat, diàleg i reflexió per famílies, especialment 

mares, a la vegada que no es descarta oferir activitats 

físiques en aquest espai, que sol·licitin les participants. 

S’identificarien CBO’s i serveis de protecció del 

municipi per treballar conjuntament. 

       Exemple 2. 

A Kawkaba, s’ha de finalitzar la construcció de la 

instal·lació habilitada pel futbol. En aquest cas es 

recomana centrar l’acció en el Futbol. El projecte 

constaria en la identificació i selecció de joves, que es 

desplaçarien per realitzar una formació d’entrenadors 

de futbol i en la metodologia esmentada. Es crearien 

equips amb membres de diferents nacionalitats i 

agrupats per grups d’edat, i en la mesura del possible 

mixtes. Es proposa que cada grup entreni dues 

vegades per setmana i s’incorpori a la competició 

progressivament. En aquest cas, s’hauria de valorar 

l’opció de treballar amb altres municipis de la vall 

o simplement convocar-los a partits amistosos. La 

coordinació de l’activitat es faria directament amb 

l’alcalde i altres treballadors municipals, estudiant la 

viabilitat de fer un treball amb les famílies. 

COM? 
• És indispensable que l’organització implementadora 

tingui un gran coneixement del terreny i de 

l’organització institucional, nacional i local, així com 

experència en intervenció comunitària. Però el més 

important és que l’esport pel desenvolupament es trobi 

en la seva missió, i disposi d’un metodologia en aquest 

àmbit, així com un sistema de seguiment d’aquesta. En 

aquest cas, s’ha observat que Right to Play compleix 

amb aquests requeriments. 

• UNICEF és l’actor estratègic en aquest àmbit. És 

recomanable dur a terme la prova pilot en coordinació 

amb aquesta institució, ja que s’està plantejant iniciar 

un projecte d’esport a través dels municipis. També 

és una finestra d’oportunitat el fet que s’estigui 

plantejant unificar la metodologia i el format de 

l’esport pel desenvolupament. La DGCD pot actuar 

com a soci estratègic i oferir la seva expertesa 

en la implementació de projectes d’esport pel 

desenvolupament. 



65 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

• L’estratègia general de com implementar les activitats 

del projecte es defineix en l’apartat “Pautes per a la 

proposta tècnica” del capítol 2.

       Exemple 1 i 2. 

En els dos casos es proposa que l’organització 

implementadora sigui Right To Play Líban i que 

es vagi de la mà amb UNICEF. Es proposa que 

la implementació i disseny del projecte es faci 

conjuntament, sota la direcció de la DGCD. 

1. GARANTIR L’ESPAI I EL MATERIAL
     ESPORTIU EN CONDICIONS

       Exemple 1. 

OPCIÓ A. Posar ombra al camp de futbol5 construït pel 

PNUD perquè es pugui utilitzar durant més hores. O 

remodelar el camp de Futbol11. Aquestes instal·lacions 

estan utilitzades per un club de Ghazze (tots libanesos), 

i es deixen durant unes hores als sirians. 

OPCIÓ B. El municipi ofereix 3 terrenys de diferents 

dimensions (el més petit 13.000m2) per construir 

instal·lacions esportives. Els terrenys són molt propers 

als ITS. 

       Exemple 2. 

Millorar les instal·lacions disponibles per a la 

pràctica esportiva (Kawkaba). El municipi necessita 

finançament per finalitzar en condicions uns espais 

construits per a la pràctica esportiva que no han pogut 

estar finalitzats. 

L’espai és adequat per a la pràctica del futbol. Hi 

ha l’opció (terreny) per construir camps per altres 

modalitats esportives o es podria adaptar l’actual al 

bàsquet/voleibol, o altres. 

2. IDENTIFICACIÓ I FORMACIÓ DE MONITORS/ES, 
     EDUCADORS/ES ESPORTIUS 

a. Identificar entitat local/líder per fer la selecció dels 

joves 

En els dos casos es recomana coordinar-se amb Right to 

Play per fer les identificacions, formacions i seguiments 

d’aquests joves, ja que duen a terme projectes en aquesta 

línia amb molt bons resultats tant en la identificació i 

selecció del monitoratge, com en l’avaluació.

       Exemple 1. 

Caldria identificar quina CBO o entitat local pot 

realitzar aquesta tasca, tant VNG com RTP poden 

identificar quina és l’entitat adient.

       Exemple 2. 

El Municipi treballa amb les quatre comunitats de 

refugiats sirians residents al municipi a través dels 

líders d’aquestes comunitats. Ja tenen identificat el 

líder com a interlocutor i referent. 

b. Identificació i selecció dels i les joves entrenadors a 

través de l’entitat local 

És precisament en aquest punt on el municipi i l’entitat 

local poden tenir un paper protagonista. Aprofitant 

les estructures de participació dels municipis. 
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L’experiència de Right to Play en aquests processos 

permet garantir un alt percentatge d’encert en la 

selecció dels joves referents.

       Exemple 1. 

A Ghazze, s’hauria d’identificar aquelles estructures 

de participació del municipi, així com les entitats que 

treballen amb joves. Cal conèixer les estructures de 

participació i lideratge dels campaments informals de 

refugiats per garantir la participació de joves sirians. En 

aquest cas, el treball en xarxa és bàsic, així com un ampli 

coneixement de la realitat. Right To Play, com hem vist al 

llarg del document, té una bona aproximació i capacitat 

d’anàlisi dels territoris. En aquest municipi caldrà prendre 

especial cura en la diagnosi i selecció dels beneficiaris.

       Exemple 2. 

A Kawkaba, al ser un municipi de petites dimensions, 

la selecció dels joves serà menys complexa però a la 

vegada serà complicat trobar suficients joves amb 

el perfil adequat. En aquesta població, la selecció 

s’haurà de fer de la mà de l’alcalde i dels líders de les 4 

comunitats sirianes. 

c. Formar els i les joves i líders seleccionats amb 

Titulacions homologables 

Al tractar-se d’una prova pilot dins una proposta 

més amplia, cal coordinar-se amb Right to Play per 

a la proposta formativa, tenen desenvolupada una 

metodologia pròpia de manera molt àmplia, amb un 

bon seguiment i avaluació, però estan oberts a realitzar 

una jornada de treball conjunta per compartir idees i 

establir una metodologia dissenyada conjuntament. 

Un dels punts a destacar de Right to Play és el 

seguiment i la formació continuada als entrenadors, 

serà bàsica en aquest projecte. Per altra banda, és 

indispensable avançar cap a l’homologació d’aquesta 

formació. 

Formació homologada per l’escola catalana de l’esport: 

50 hores (projecte + didàctica esportiva + esport pel 

desenvolupament). 

       Exemple 1. 

En el cas de Ghazze es proposa realitzar una formació 

al municipi amb els joves identificats de la regió, seria 

interessant comptar amb joves d’altres municipis. 

       Exemple 2. 

Es proposa que els joves identificats a Kawkaba, en 

cas de no ser suficients per a una formació al municipi, 

es desplacin a una formació regional, com pot ser la de 

Ghazze. Al pressupost del projecte, per tant, s’haurà de 

tenir en compte el cost d’aquests desplaçamets perquè 

no resulti una barrera a la participació al programa. 

VOLUNTARIS VS OCUPABILITAT 

Com en la resta de la proposta, no està definit si els 

entrenadors són voluntaris o es tracta d’una iniciativa 

d’ocupabilitat. Dependrà del pressupost del projecte i 

de les consideracions de la comunitat local i entitats 

col·laboradores, ja que en molts casos prioritzen l’acció 

voluntària com a element transformador i d’implicació 

en la pròpia comunitat. 

3. DISSENY DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA

       Exemple 1 i 2. 

En un inici, es proposa que l’activitat esportiva 

sigui el futbol, però es recomana ampliar l’oferta a 

altres esports col·lectius (bàsquet, voleibol o altres 

modalitats que sol·licitin els beneficiaris), en cas que 

el projecte inclogui una ampliació o construcció de la 

instal·lació esportiva. Es proposa crear equips d’entre 

15 a 20 participants, agrupats per edats, amb membres 

de diferents nacionalitats i en la mesura del possible, 

mixtes, especialment entre els 6 i els 12 anys. 

Els equips entrenaran dues tardes a la setmana en 

sessions d’una hora i aniran introduint la competició 

progressivament. Amistosos trimestrals, partits 

mensuals i partits quinzenals o setmanals, els caps 

de setmana. En cas que el projectes es desenvolupi en 

altres municipis, la proposta inclourà l’organització de 

la competició i la formació dels àrbitres. La competició 

haurà de promoure els valors positius de l’esport i 
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introduir elements i espais per compartir amb el rival i 

amb les famílies. Com el “tercer temps”. 

Es recomana que el primer mes del projecte siguin 

entrenaments oberts i període d’inscripcions i formació 

d’equips. 

La metodologia de l’activitat esportiva permetrà 

abordar la millora del benestar psicològic de l’infant 

i el desenvolupament de life skills durant la mateixa 

sessió. Els entrenadors/es estaran capacitats per 

identificar i derivar els casos que requereixen atenció 

individualitzada a centres comunitaris del municipi. En 

cas que els municipis no comptin amb aquests serveis, 

es garantirà la contractació d’un professional que 

pugui tractar aquests casos. 

4. PERSPECTIVA DE GÈNERE

       Exemple 1 i 2. 

• Per garantir la participació de les nenes i noies al 

projecte, és bàsica una feina prèvia de sensibilització 

i treball amb la comunitat, sobretot si es pretenen 

formar equips mixtes. Al Líban, la situació de la dona 

depèn totalment del context en el qual es treballi i de 

la religió que es practiqui. Per tant, qualsevol projecte 

haurà d’incloure una diagnosi en aquest sentit, que 

guiï les accions per garantir la participació equitativa 

d’ambdós sexes. 

En aquest cas, Right to Play té experiència en adaptar 

els projectes a la realitat regional i municipal, 

aconseguint, no sense dificultats, la participació mixta 

a les activitats, inclús amb nois i noies d’entre 16 i 18 

anys. 

• Aquest procés de diagnosi haurà de preveure 

estratègies per garantir la participació de noies com a 

entrenadores del projecte. 

• És important que en els espais de seguretat i cura, 

que compten amb la participació de les famílies, hi hagi 

l’opció de recollir les necessitats de les mares, tant a 

nivell d’obrir espais de debat sobre preocupacions o 

situacions quotidianes, com la proposta d’activitats 

físiques, defensa personal o ioga, entre d’altres. 

• Cal ser flexibles amb l’equipació per realitzar la 

pràctica esportiva, o proveir d’uniformes esportius que 

s’adeqüin al codi de l’islam i permetin a les noies fer 

esport còmodament. 

5. TREBALL EN XARXA AMB MUNICIPIS
     I SERVEIS ESPECIALISTES EN PSS 

• En la present proposta, es preveu dur a terme els 

projectes a través del municipis. Caldrà contactar amb 

el President de la Unió de Municipis corresponent per a 

la seva aprovació, aquest valorarà en quins municipis 

de la Unió és més adequat el projecte. 

•Pel que fa els serveis de Protecció, caldrà identificar, 

en cada cas, aquelles entitats que els proveeixen i 

establir una coordinació durant la implementació. 

Exemple 1. 

Per realitzar el projecte a Ghazee, s’ha de contactar 

amb la VNG, que a la vegada contactarà amb l’alcalde 

del Municipi, que és el president de la Unió de 

Municipis de Sahel i parla castellà. Aquest guiarà els 

passos a seguir a la vegada que pot recomanar en 

quins altres municipis de la Unió pot ser necessari el 

projecte. També és qui pot facilitar el contacte amb els 

serveis de protecció. 

Exemple 2. 

VNG també realitzaria el contacte amb l’alcalde, en 

aquest cas la coordinació seria total. S’ha de valorar si 

hi ha serveis de protecció específics al municipi. 

6. SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

• La Unitat Operativa del projecte desenvoluparà aquesta 

tasca en coordinació amb l’entitat implementadora i 

UNICEF, especialistes en aquesta tasca, en cas que 

participi en el projecte. Per altra banda, Right to Play, té un 

sistema molt complet de seguiment dels entrenadors/es 

i del projecte. RTP tindria un paper destacat en l’avaluació 

del procés i UNICEF en l’avaluació de l’impacte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

68 

Jordània 
CONTEXT SOCIAL I POLÍTIC 

Història 

Anomenada Transjordània fins el 1950 i oficialment 2
coneguda avui en dia com al Regne Hashemita de 

Jordània, en el segle XVII Jordània estava fortament 

influenciada per les cultures musulmanes i àrabs. 

Va estar sota l’administració britànica des de la fi de 

la Primera Guerra Mundial fins a l’any 1946, quan el 

país es va independitzar amb el rei Hussein I. A nivell 

internacional, es va mostrar contrari a la creació 

d’Israel el 1948 i va prendre partit en el conflicte. La 

guerra de 1967 va portar un gran augment del número 

de palestins que vivien a Jordània. Més endavant, 

Jordània va donar suport diplomàticament a l’Iraq en la 

Guerra del Golf (1990-91). El 1991 va acordar amb Síria, 

el Líban i representants palestins, participar en les 

negociacions de pau directes amb Israel patrocinades 

pels Estats Units i Rússia. Va negociar un cessament 

de les hostilitats amb Israel el 1994 donant com a 

resultat el tractat de pau jordà-israelià. 

Govern i dades destacades 

El sistema de govern de Jordània és una monarquia 

constitucional amb una Assemblea Nacional bicameral 

(la Cambra de Representants i el Senat). El poder executiu 

està compost pel Rei i el seu Consell de Ministres. El Rei 

ha d’aprovar totes les lleis. El seu poder de veto pot ser 

anul·lat per 2/3 de les dues cambres de l’Assemblea 

Nacional. Les dotze governacions de Jordània són 

administrades pels seus respectius governadors, 

anomenats pel Rei. Actualment el Rei és Abd-Al·lah II (fill 

del Hussein) i segueix ostentant amplis poders executius i 

legislatius. El país està classificat en un desenvolupament 

humà alt, segons l’Informe de Desenvolupament Humà 

del 2014. És membre de la zona lliure de comerç de la 

Mediterrània, i va ser membre fundador de la Lliga Àrab 

i de l’Organització per la Cooperació Islàmica. 

Monarquia 
Constitucional 80% 

Població urbana 

Al voltant d’un 80% de la 
població és urbana, menys 
del 6% de la població és rural 

7.898.062
Població 

i nòmada o seminòmada 

Mafraq 

Amman 

Zarqa 

Irbid 

Ajlun 

Balqa 

Madaba 

Karak 

Tafila 

Aqaba 

Ma’an 

Jarash 

12 governacions: Amman, 
Mafraq, Irbid, Zarqa, Balqa, 
Karak, Jarash, Madaba, Ajlun, 
Aqaba, Ma’an i At Tafilah. 



6993,5% 4,1% 
Sunnites 

La religió oficial de Jordània és l’islam amb una majoria de 
musulmans sunnites (93,5%), seguida pel cristianisme (4,1%) i un 
2,4% restant de xiïtes i drusos (dades del 2001) 

Encara hi ha notòries diferències 
socials entre els beduïns, els 
palestins i els jordans. Entre els 
molts països àrabs, Jordània és 
l’únic que els permet als palestins 
fer-se ciutadans. 

ÀrabEls jordans majoritàriament són 
idioma oficial 

àrabs (98%), excepte petites 
comunitats de txetxens, armenis 
i kurds. 

Gènere
 

Jordània el 1992 va ratificar davant de la comunitat 

internacional la Declaració sobre l’Eliminació de 

totes les formes de discriminació sobre la dona al 

voltant de la nacionalitat, el matrimoni i les relacions 

familiars. De totes maneres, diverses organitzacions 

com ara Jordanian Women Union denuncien que s’ha 

avançat molt poc en la lluita contra la discriminació 

de la dona. Es denuncien casos de crims d’honor o la 

possibilitat que en casos de violació es pugui contraure 

matrimoni amb la víctima per evitar el procés judicial. 

L’organització vetlla, entre d’altres coses, perquè es 

compleixi l’edat legal de matrimoni, situada en els 

divuit anys, ja que en molts casos les famílies pacten 

enllaços matrimonials abans de l’edat estipulada. 

També denuncia el desemparament de la dona davant 

del divorci. D’altra banda, un informe de la Convention 

on the Elimination of all Forms of Discrimination 

Against Women (CEDAW) de 2012 va denunciar la Llei 

de Nacionalitat de 1954 perquè impedia que la dona 

casada amb un estranger pogués transmetre la seva 

nacionalitat als fills comuns.

 

Pel que fa a la política, el rol de la dona ha canviat des 

que el 2003 es va introduir la quota obligatòria en el 

Parlament. La quota només assigna quinze escons a 

les dones. De totes maneres, el 2013 només es van 

aconseguir tres escons fora de la quota obligatòria, 

dada molt baixa tenint en compte que parlem de deu 

anys més tard.  

 

Altrament, l’escolarització de nens i nenes és separada. 

Les nenes tenen professores i els nens professors. 

Com que per llei és l’home el que ha de “sustentar” 

la família i el sou de professor és baix, no guanyen 

suficient i això comporta una falta de motivació que 

repercuteix en l’educació dels nens. En el cas de les 

dones, com que no necessiten que el sou sigui tan 

alt per haver de mantenir la família no exerceix tant 

d’efecte en la motivació que mostren a les classes, són 

més actives i hi ha més interacció. El resultat és que 

les nenes surten millor preparades de l’escola que els 

nens, ja que reben una educació millor. A la universitat 

més dones que homes es graduen i hi ha més dones 

qualificades, però després l’accés al món laboral de les 

dones està molt limitat, sobretot pel que fa als llocs 

públics importants del país. En el sector privat, en 

canvi, hi ha més dones que en el càrrecs públics. Amb 

tot, en definitiva, hi ha moltes dones universitàries molt 

ben preparades que no treballen.

 

La família reial hashemita ha volgut donar una imatge 

de la dona com a emancipada i independent i ha 

treballat amb associacions que defensen els drets de 
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les dones. Però la realitat de la dona jordana està molt 

lluny de la imatge de la reina del país. 

Dades de la situació actual dels refugiats 

Jordània acull al voltant de 1.266.000 sirians35, dels 

quals 660.422 estan registrats per l’ACNUR. Aquestes 

dades signifiquen que el 46% de les persones que no 

tenen nacionalitat jordana que viuen a Jordània són 

sirians i que representen el 13% de la població total que 

viu al país. 

El 86% dels refugiats sirians estan vivint sota el llindar 

de la pobresa (68 JOD per càpita per mes), el 68% dels 

quals corresponen a unitats familiars. El 64% dels 

casos s’ubiquen a la regió del nord i el 30% a la regió 

central. 

Més del 70% dels refugiats sirians registrats s’han 

establert entre la regió de Mafraq, d’Irbid i de la capital, 

Amman. A la zona nord (Mafraq, Irbid i Zarqa) hi 

ha més del 50 % dels refugiats sirians. A les zones 

frontereres Jordània ha ubicat els camps de refugiats 

en coordinació amb les organitzacions humanitàries: 

el Zaatari (79.827 refugiats sirians registrats) i Azraq 

(53.266 refugiats sirians registrats) en són els més 

destacats, seguits per Mrajeeb al-Fahood, Cyber City i 

King Abdullah Park. 

El Zaatari va ser el primer camp en ser establert, es va 

inaugurar al juliol del 2012 i va començar sent només 

un grup de tendes per a cent persones. Actualment, és 

la quarta “ciutat” del país amb una població de quasi 

80.000 persones, està dividida en dotze districtes i el 

camp cobreix 5,3 km quadrats. Hi ha serveis públics i 

inclús s’han obert uns 3.000 negocis creats pels propis 

sirians. S’estima que el 60% de la població és capaç 

de generar algun tipus d’ingrés dins del propi camp. 

Però el camp té importants dèficits en infraestructures, 

com per exemple, la falta d’aigua corrent. Té 27 

centres comunitaris que ofereixen suport psicosocial 

i activitats “recreacionals”. Les dades mostren que el 

57% de la població té menys de 24 anys i, dins d’aquest 

percentatge, el 20% té menys de 5 anys. Ja han passat 

pel camp 461,701 refugiats. Hi ha 80 naixements per 

setmana. 

Malgrat la forta presència dels camps, només el 20% 

dels refugiats a Jordània hi viuen. Pel fet que moltes 

de les persones que viuen fora dels camps no estan 

registrades, s’estima que realment la relació és d’un 

15% dins dels camps i d’un 85% fora. Tal com destaca 

el Jordan Response Plan (JRP), la població refugiada 

siriana que viu en els camps necessita assistència 

pel que fa a l’allotjament, la salut, l’accés a l’aigua, 

l’educació i els serveis de protecció per tenir uns 

mínims garantits. En canvi, els refugiats que viuen 

en les comunitats d’acollida, depenen totalment dels 

serveis del govern i de l’ajuda internacional per no 

caure en estratègies de supervivència negatives, com 

ara les activitats il·legals, el treball infantil (treure els 

nens de l’escola perquè treballin), el matrimoni infantil, 

la pèrdua de la seguretat alimentària, etc. 

Els motius pels quals molta població refugiada 

prefereix estar fora dels camps són variats: les 

amenaces en els camps per part de compatriotes 

que provenen d’altres regions del mateix país, la 

incomoditat de la vida al desert per a persones que 

provenen d’entorns urbans, la falta d’allotjament 

suficientment gran per mantenir la família unida, així 

com també, en el cas de les dones que han viatjat 

soles, la falta de seguretat (els casos de violacions i 

matrimonis infantils s’ha disparat). Els que viuen fora 

35 Segons l’ACNUR a “External Statistical Report on UNHCR registered Syrians”, del 30 de setembre del 2016. 
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dels camps de refugiats han de tenir un permís legal 

de les autoritats jordanes i una targeta del Ministeri 

d’Interior per poder accedir a la sanitat, l’educació, 

etc. Més del 60% dels sirians que viuen fora dels 

camps es troben en situació de vulnerabilitat alta o 

molt probable, a causa del deute, la qual cosa influeix 

en la seva capacitat d’assegurar les necessitats 

bàsiques, encara que rebin ajudes o assistència. 

El 51% d’aquestes persones pertanyen a casos 

vulnerables de dependència severa, relacionats amb 

l’activitat econòmica. Això afecta la vulnerabilitat 

de la persona i la resiliència. El 80% estan utilitzant 

estratègies de crisis o emergència. Molts d’ells ja 

han entrat en un cicle d’esgotament dels actius, amb 

estalvis esgotats i augmentant els nivells de deute. Els 

refugiats més vulnerables estan adoptant estratègies 

de supervivència d’alt risc, com la reducció del 

consum d’aliments, la retirada dels nens de l’escola o 

l’ocupació informal, explotadora, socialment degradant 

o perillosa. El 92% són identificats com a vulnerables 

de forma alta o severa per les necessitats bàsiques. 

Tot i que l’Organització de les Nacions Unides per 

a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) proveeix menjar 

aproximadament al 80% dels refugiats sirians que 

viuen fora dels camps i a tots els que viuen dins 

dels camps, moltes famílies tenen dificultats en el 

manteniment de la seguretat alimentària.  

La majoria dels refugiats de fora dels camps viuen 

en cases formals. De totes maneres, per l’excés de 

demanda i la dificultat d’aconseguir pagar l’allotjament, 

cada vegada s’estan instal·lant en allotjaments 

amb pitjors condicions. El 25% es classifiquen com 

a severament vulnerables i el 50% com a altament 

vulnerables. 

L’accés a l’educació per als refugiats sirians registrats 

amb edat escolar és gratuït en les escoles públiques, 

encara que hi ha moltes barreres econòmiques, socials 

i educacionals (no hi ha places suficients, la distància 

fins l’escola, la pèrdua d’anys d’escolarització, la falta 

de recursos bàsics per anar a l’escola, etc). De fet, el 

97% dels nens i les nenes en edat escolar estan en risc 

alt de no poder accedir a l’educació. S’està funcionant 

amb el double shift, els nens sirians van al primer 

horari fins que aquest ja està ple i, quan s’omple, obren 

el segon horari únicament per sirians. La majoria dels 

nens sirians està en el segon horari, una qüestió que 

comporta problemes de segregació. La sobrecàrrega 

que suporten les escoles tant pel que a les hores com 

quan a la superpoblació, comporta un deteriorament de 

la qualitat en l’educació, tensions entre les comunitats 

i, per tant, posa en risc un accés digne a l’educació. 

La presència d’una gran quantitat de sirians a les 

comunitats d’acollida també ha tingut un gran 

impacte en el mercat de treball i s’ha traduït en un 

creixement de la competència pels mateixos llocs de 

treball i en pitjors condicions laborals. Això ha portat 

molts jordans en condicions vulnerables a haver de 

recórrer als serveis socials. El Govern de Jordània en 

els primers anys de crisi va impedir l’accés al mercat 

de treball a la població refugiada síria, al·legant, de la 

mateixa manera que el Líban, les altes taxes d’atur de 

la població local. Així, els refugiats, per guanyar-se la 

vida tenien dues possibilitats: els negocis en el camps 

o integrar-se en l’economia submergida. Un informe de 

la Organització Internacional del Treball (OIT) i l’Institut 

FAFO assenyala que el 51% dels homes sirians i el 7% 

de les dones que viuen fora dels camps, desenvolupen 

algun tipus de treball remunerat. Sens dubte, la pressió 

sobre el mercat de treball jordà ha estat una de les 

principals preocupacions de les autoritats, per ser 

considerat un important element desestabilitzador. De 

fet, al nord, on es concentra la major part de població 

refugiada i les taxes més altes d’atur, és on tenen lloc 

els casos més complicats. A principis del 2016, quan 

s’arriba a un acord amb la comunitat internacional 

per pressió de l’ACNUR, entre d’altres, concedeixen 

permís de treball en algunes feines concretes. Fins 
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llavors, només el 10% dels refugiats havia aconseguit 

un permís de feina. D’altra banda, s’obre un mercat en 

el camp de refugiats d’Azraq que permet un mètode de 

subsistència per a molts refugiats que viuen al camp. 

Les necessitats de la població jordana també han anat 

creixent ràpidament, amb l’increment de la demanda 

dels recursos nacionals que han quedat saturats. Per 

tant, el deteriorament de la qualitat dels serveis públics 

en tots els sectors (sanitat, educació, accés a l’aigua, 

els serveis municipals, etc.) afecta de la mateixa 

manera les comunitats de jordans que reben els 

refugiats i els sirians. Al voltant de 200 escoles estan 

realitzant el double shift, amb l’impacte en la qualitat 

de l’educació que això suposa, per la sobresaturació 

de les aules i el sobreesforç.  Igualment, els hospitals 

i els centres mèdics no són capaços d’atendre 

adequadament la demanda que tenen. Tot això, en 

definitiva, ha empès Jordània a establir que totes les 

ajudes i programes han d’incloure les comunitats 

jordanes d’acollida. 

GESTIÓ DELS REFUGIATS 

Des del 2013, el Govern ha tingut un rol proactiu 

en la cerca d’una resposta a la crisi dels refugiats 

sirians, preparant els plans nacionals enfocats en 

les comunitats d’acollida. El 2014 es va establir el 

Jordan Response Platform for the Syria Crisis (JRPSC) 

per coordinar, preparar, implementar i monitoritzar el 

Jordan Response Plan (JRP). L’ampliació de la resposta 

davant de la situació dels refugiats cap a objectius a 

llarg termini i les estratègies basades en la resiliència 

són un pas important per enfortir les comunitats de 

refugiats i la comunitat jordana d’acollida i empoderar-

les davant la situació de crisi. En paral·lel, les 

Les afores del camp de refugiats de Zaatari 
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organitzacions humanitàries treballen per assegurar 

l’assistència eficient i efectiva, detectant les regions i 

comunitats més vulnerables. 

El JRP 2017-2019 és un pla a tres anys vista dirigit 

a solucionar les necessitats i vulnerabilitats de la 

població (d’acollida i de refugiats), que incorpora 

un pla individual per a cada sector, integrant les 

decisions polítiques del govern en els mitjans de 

subsistència i l’educació. En col·laboració amb el 

govern i l’ACNUR com a actor principal, lidera els 

projectes dels refugiats. El 3RP inclou unes 59 

agències de l’ONU, ONGs internacionals i nacionals. A 

nivell operatiu, la resposta dels refugiats de Jordània 

es duu a terme a través d’un sistema de set sectors 

(seguretat alimentària, necessitats bàsiques, higiene, 

allotjament, salut, protecció i educació). Col·laboradors 

operacionals com WFP (Seguretat Alimentaria) i 

UNICEF (Educació, Higiene i Protecció del nen) estan 

treballant per tal d’assegurar l’assistència bàsica de les 

comunitats on conviuen jordans i refugiats sirians en 

zones urbanes. 

Els objectius marcats al JRP 2017-2019 són, entre 

d’altres, assolir les necessitats més immediates dels 

refugiats sirians (tant als camps com fora) i la població 

jordana vulnerable; potenciar les capacitats de les 

autoritats centrals, regionals i locals per planificar, 

programar, coordinar i implementar la resposta al 

desenvolupament, per tal de gestionar i mitigar 

l’impacte de la crisi de forma oportuna, eficient i 

eficaç; garantir l’educació pels nens sirians; crear 

noves oportunitats de feina i mitjans de subsistència 

pels refugiats sirians i la població jordana afectada, 

reforçant les vies de superació dels afectats per la 

crisi; i treballar els desequilibris socials i millorar la 

cohesió social en les comunitats d’acollida. 

Els objectius es mantenen similars als del JRP 2016-

2018: l’educació i els mitjans de subsistència són les 

úniques dues excepcions del canvi de paradigma fet. 

Educació i Protecció Social són les dues partides més 

grans amb diferència. 

A Jordània es realitzen dos registres, un per part de 

l’ACNUR i un altre per part del Govern, a través dels 

municipis o les governacions. Reben, així, una targeta 

per part de l’ACNUR i una altra per part del Ministeri 

d’Interior (MoI), que els ha de garantir permís de treball 

(limitat), accés a la sanitat (relativament, ja que es 

tracta d’un sistema públic-privat) i educació (també 

limitat, ja que és a través del double shift). El govern 

requereix que tots els refugiats tinguin la targeta 

validada pel MoI sobre l’àrea on estan vivint per tal 

de poder accedir als serveis públics del govern i la 

targeta d’ACNUR, per tal de poder accedir als serveis 

i l’assistència de les agències humanitàries. Sense 

els documents vàlids, els refugiats queden en risc de 

detenció i devolució. 

L’ACNUR treballa principalment, doncs, en la detecció i 

el registre de les persones perquè puguin accedir a una 

protecció. També proporciona ajudes en allotjament 

(dins i fora dels camps) i compta amb un programa 

d’assistència de diners en efectiu i ajut en l’accés a 

la sanitat. Treballa per la capacitació en l’àmbit de la 

protecció internacional i el principi de no devolució 

mitjançant la formació de treballadors governamentals, 

humanitaris i de l’ACNUR, entre d’altres iniciatives. A 

més a més, promou un projecte de verificació urbana 

dels refugiats sirians. 

UNICEF, en coordinació amb el Ministeri d’Educació, 

gestiona l’accés a l’educació dels refugiats, tant la 

formal com la no formal. Gran part de l’educació no 

formal es gestiona a través dels Civil Based Organization 

(CBO). El projecte Makani és part de l’educació informal 

i consisteix en espais informals d’educació d’aquells 

infants que no tenen plaça a les escoles. Aquests 

espais són creats amb un objectiu temporal ja que 

no poden substituir l’educació formal. De moment és 
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una opció per a molts nens. Sobre els casos d’alguns 

infants que no volen tornar a les escoles a causa dels 

traumes viscuts, UNICEF en seguirà fent el seguiment. 

Actualment el 60% està a les escoles amb educació 

formal (segons dades d’UNICEF). UNICEF també 

treballa amb els socis de la societat civil per assegurar 

que els nens vulnerables i desafavorits continuïn 

accedint a serveis bàsics per a la seva supervivència 

i benestar. Així, entre d’altres accions, dóna suport al 

Govern i als socis per proporcionar educació a més 

de 160.000 nens sirians en camps i comunitats, i 

un aprenentatge alternatiu per a nens que no poden 

accedir a l’escolarització formal. 

ANÀLISI SECTORIAL: 
ESPORT PEL DESENVOLUPAMENT 

En el Jordan Response Plan (JRP) no apareix en cap 

moment l’esport o l’activitat física com a estratègia o 

component a desenvolupar amb la finalitat de fer front 

a les problemàtiques de la població jordana i refugiada. 

Es tracta d’un document que recull les necessitats 

i vulnerabilitats per sector i defineix les estratègies 

per fer-los front, estableix els objectius generals i 

específics i els atorga un pressupost. Tanmateix, 

en diversos apartats del JRP com ara “Protecció”, 

“Educació” o  “Governança Local i Serveis Municipals” 

(on s’hi inclou “Cohesió Social”), s’hi anomenen 

necessitats i estratègies que es poden abordar des de 

la perspectiva de l’esport pel desenvolupament. Més 

encara, moltes entitats locals i internacionals ja estan 

treballant en aquesta línia. 

Protecció 

En el cas de la “Protecció”, a més dels elements de 

protecció bàsica, com el registre i la documentació, 

també preveu la necessitat de proveir serveis 

multisectorials que complementin i reforcin els 

serveis de protecció públics. Apunta que cal promoure 

programes que, a través de la intervenció comunitària 

i una perspectiva multisectorial, garanteixin la 

protecció dels infants en risc, els supervivents de la 

violència de gènere i les persones amb necessitats 

especials. Programes que ofereixin suport psicosocial 

i que promoguin l’autosuficiència i els mecanismes 

de superació36. Proposa iniciatives integrades i 

comunitàries, que vinculin la “protecció de l’infant” 

amb l’educació i, alhora, que promoguin la participació 

dels joves i fomentin les seves capacitats laborals i de 

construcció de pau. 

És en aquest marc on els projectes d’esport pel 

desenvolupament poden esdevenir una bona eina, 

ja que, com s’ha observat, poden enllaçar diferents 

sectors com ara educació, joventut, cohesió social 

i/o elements psicosocials individuals i comunitaris. 

La recerca de documentació i treball de camp no ha 

permès identificar projectes esportius que se centrin 

exclusivament en Protecció perquè, com recomana el 

JRP, es complementen amb sectors com l’educació i la 

cohesió social. 

El cas més proper a aquesta perspectiva de “serveis” 

és la col·laboració de Right to Play Jordània (RTP) amb 

diferents Civil Based Organization (CBO). Aquesta entitat 

ofereix formació esportiva, material i seguiment a 

entitats locals que treballen amb nens i joves en espais 

d’educació no formal i lleure, on en alguns casos hi ha 

grups de suport psicosocial. És difícil valorar i analitzar 

aquesta opció, ja que malgrat que RTP ofereix una 

formació estandarditzada, la implementació depèn 

de la CBO, els seus espais, el perfil i la disponibilitat 

dels educadors. L’impacte de l’activitat esportiva no 

36 Pàg. 55 del Jordan Response Plan. 
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és massa elevat, ja que tant el format com els serveis 

que la complementen no estan estandarditzats. En la 

visita a la CBO de Mafraq, Sama Al-Badya, s’observa que 

l’espai de la pràctica esportiva no és l’adequat i l’esport 

és una activitat més en les activitats del “casal”. De 

totes maneres, cal destacar que Sama Al Badya i la 

seva líder són actors molt rellevants  a la zona, amb 

contacte amb la comunitat local, les escoles i els 

voluntaris. 

Pati de Sama Al Badya 

El projecte “Time to Be a Child” de War Child Hollande 

ofereix espais de seguretat on els nens i les nenes 

poden jugar i aprendre, a la vegada que reben suport 

psicosocial. En els camps de Azraq i Za’atari també 

es desenvolupen iniciatives centrades en la protecció 

dels refugiats, com per exemple el projecte de la UEFA 

Foundation en col·laboració amb AFDP i UNHCR (que 

es desenvolupa al camp de Za’atari)37. És important 

concloure que no es recomanen accions en els camps. 

Per una banda, el mateix JRP ho desaconsella i no 

inclou intervencions als camps, ja que considera que 

les necessitats als camps d’Azraq i Za’atari estan 

cobertes38. Per l’altra banda, els diferents actors 

entrevistats coincideixen en aquest punt de vista: “ 

En els camps de Jordània és on es concentren la majoria 

d’ajudes i projectes, especialment al de Za’atari, el més 

mediàtic, hi ha instal·lacions esportives, activitats i fins 

i tot un projecte de Taekondo promogut per Corea”39. 

Les especialistes en Donants i Educació d’UNICEF i la 

coordinadora de projectes d’ARDD-Legal Aid també hi 

estan d’acord  en que l’oferta esportiva i d’activitats ja 

està coberta als camps de refugiats. A més a més, des 

del govern es prioritzen les accions de Cohesió Social, 

la qual cosa implica el treball en municipis que inclogui 

la població local, fet que no és possible en els projectes 

als camps. 

En definitiva, hi ha molt poques iniciatives que 

utilitzin l’esport, en el sentit estructurat d’aquest, 

en l’àmbit de la Protecció a Jordània i ja s’ha 

detallat l’impacte que pot tenir l’esport en 

aquest sentit. Per tant, seria interessant aportar 

aquesta estratègia en aquest àmbit a través de 

la Taula de coordinació d’entitats que treballen 

en accions de suport psicosocial (PSS)40. El 22 i 

el 23 de novembre d’aquest 2017, se celebra un 

simposi sobre suport psicosocial en la crisi dels 

refugiats sirians, a Amman. 

Educació 

En el JRP tampoc no apareix l’esport o l’activitat física 

com a resposta a les necessitats en educació, però 

fa recomanacions i estableix prioritats a les quals els 

projectes d’esport pel desenvolupament hi poden donar 

resposta. L’àmbit de l’educació, el que preveu major 

pressupost, centra els seus esforços en l’accés de tots 

37 https://uefafoundation.org/action/football-in-the-zaatari-refugee-camp/ 
38 pagina 54 JRP. 
39 Entrevista al responsable de projectes de l’Oficina Tècnica de Cooperació de l’AECID. 
40 Punt Focal PSS Coordinator Group. Contacte: Ahmad Bawaneh/Itimad Abbas. https://data2.unhcr.org/en/documents/download/58801 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/58801
https://uefafoundation.org/action/football-in-the-zaatari-refugee-camp
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els nens i nenes afectats per la crisi de Síria a serveis 

educatius de qualitat, encara que només un 62% dels 

infants sirians en edat escolar tenen accés a l’educació 

formal, un 13% participa en projectes que pretenen 

cobrir aquest servei (com els Makanis, presents 

als municipis i als camps de refugiats) i un 25% no 

participa en cap tipus de servei educatiu. 

Els Makanis són, precisament, un exemple de 

projecte intersectorial que, a més de buscar cobrir les 

necessitats educatives, inclou accions de protecció 

(suport psicosocial) i de cohesió social (formació de 

joves i d’entitats locals). Aquest projecte, liderat per 

UNICEF, és implementat per divuit entitats locals (CBO/ 

CSO), que reben formació i recursos per poder oferir als 

infants un servei integrat, que inclou educació, suport 

psicosocial, life skills i altres activitats de lleure i esport. 

És precisament en aquest espai on Right To Play centra 

un dels seus projectes en el qual ofereix formació/ 

capacitació als educadors de la CBO implementadora 

en matèria de jocs, esports i activitat esportiva per a la 

construcció de pau i educació inclusiva. També ofereix 

material i organització d’esdeveniments, torneigs i 

un seguiment i avaluació de la tasca dels educadors. 

Després de visitar el projecte, s’observa que en aquest 

cas l’esport és un element puntual del programa, 

una sessió de jocs, exercicis i dinàmiques sense 

continuïtat, fet que no permet potenciar els beneficis 

d’aquest, tot i que el format dels Makanis ho podria 

afavorir. La formació dels educadors i l’empoderament 

de l’entitat local és l’aspecte que es destaca d’aquest 

projecte de RTP. 

 De totes maneres, UNICEF remarca que els 

Makanis estan en procés de desaparèixer41, 

perquè no supleixen l’educació formal i dilaten el 

procés d’integració de la comunitat siriana. Per 

tant, encara que es tracta d’un escenari ideal pel 

seu disseny integral, es desaconsella treballar en 

aquesta línia. 

Una altra estratègia d’intervenció per desenvolupar 

programes relacionats amb l’esport per fer front 

a les problemàtiques descrites, és la formació i la 

capacitació de mestres de les escoles públiques. 

En les recomanacions del JRP queda recollit que 

es promouen accions o projectes que assisteixin al 

Ministeri d’Educació en l’increment de les capacitats 

i les tècniques dels equips docents de les escoles per 

atendre a les necessitats psicosocials dels infants, 

adolescents i joves i els contextos canviants. RTP, 

per la seua banda, en col·laboració amb el Ministeri 

d’Educació i el Govern de Canadà (que aporta cinc 

milions de dòlars), implementa un projecte de formació 

de professors en l’aprenentatge a través dels jocs i 

les dinàmiques, no només en matèria d’esport, sinó 

també en matemàtiques, llengua, etc. Formen 2.000 

professors en termes de gènere, inclusió i aprenentatge 

a través del joc, durant dos anys, incloent-hi el 

seguiment i el feedback de la metodologia en qüestió. 

La perspectiva d’aquesta línia de treball, la 

formació de mestres, és molt vàlida en termes 

de sostenibilitat a mig i llarg termini i de 

cohesió social, tot i que el format i les possibles 

activitats que presenten no s’adapten a la 

metodologia i els objectius plantejats en l’actual 

proposta. 

41 Entrevista especialista d’Educació de l’oficina de pais d’UNICEF. 



 

Per últim, i ja entrant en un espai difús entre educació 

i cohesió social, una de les majors problemàtiques que 

s’observa en la resposta que s’ha donat per garantir 

l’educació dels infants sirians, és la segregació de 

la població. Com ja s’ha comentat en l’anàlisi del 

context jordà, el sistema de double shift, a més de no 

afavorir la interacció entre sirians i jordans, provoca 

tensions, rumors i prejudicis que augmenten la fractura 

social. És primordial, per tant, promoure projectes 

que generin interacció i vivències compartides en 

condicions d’igualtat, que a part dels infants vinculin 

les famílies i la comunitat. L’escola i l’esport són un 

escenari privilegiat per a aquest propòsit. En l’horari 

lectiu és poc probable aquesta interacció i en el 

desenvolupament del currículum, encara que ja s’ha 

vist que s’introdueixen metodologies innovadores per 

fer-lo més vivencial, no es donen les condicions de la 

pràctica esportiva i el context no formal. 

Per tant, una opció per generar projectes de 

cohesió social a l’escola és promoure una oferta 

d’activitats extraescolars esportives després 

dels dos torns, on hi participin tant sirians 

com jordans i es puguin vincular les famílies i 

els equips docents. A Jordània, les activitats 

esportives fora d’horari lectiu són pròpies 

d’escoles o clubs privats i es relacionen amb 

població i col·lectius amb un alt nivell adquisitiu. 

UNICEF té previst implementar, a partir 

d’aquest setembre, un projecte d’“Activitats pel 

desenvolupament” a 100 escoles públiques de 

Jordània amb el Ministeri d’Educació. Activitats que 

es realitzen després dels dos torns de classes i que 

promouen la cohesió social, les life skills, l’autoestima, 

la tolerància, els hàbits saludables, el sentiment de 

pertinença, etc., a través de la pràctica esportiva en 

infants d’entre sis i divuit anys. 

Les 100 escoles s’han escollit tenint en compte els 

següents criteris: 

- Escoles en totes les governacions

 - Escoles amb instal·lacions habilitades per a la 

    pràctica esportiva (amb capacitat per a 50 usuaris)

 - 50% escoles de primària i 50% escoles de secundària 77

 - 50% escoles de nenes i 50% escoles de nens 

- Escoles amb sirians i jordans 

Per una altra banda, els esports escollits en primera 

instància, i que recullen els interessos dels nens, 

adolescents i joves sirians i jordans, són: futbol, 

bàsquet, voleibol, bàdminton i softball. El projecte 

preveu formar 200 mestres i 200 joves referents per a 

la implementació de les sessions pels diferents grups 

d’edat. Cada grup, format per 50 nens/es, participarà 

en dues sessions setmanals i, a més a més, s’oferirà 

la possibilitat de participar en activitats obertes els 

dissabtes. 

La implementació del programa, així com la definició 

del currículum, la metodologia i la formació dels 

mestres i joves en life skills i cohesió social, està 

previst que la desenvolupi Generations For Peace 

(GFP). No queda del tot clar si es compta amb una 

metodologia i un format específic per a les activitats 

esportives, ja que amb 50 alumnes és difícil dur a 

terme activitats d’esports col·lectius. L’especialista 

en educació d’UNICEF remarca que la intenció és que 

es formin equips d’aquests esports, entrenaments 

i competicions, però s’observa que el format actual 

no facilita aquestes dinàmiques. Altrament, com que 

la metodologia esportiva no integra life skills en la 

dinàmica de la sessió, preveuen organitzar un espai 

paral·lel. 

Durant aquest primer curs (2017-2018) es pretén 

desenvolupar el programa a 100 escoles, arribant a 

10.000 beneficiaris. El següent curs es vol augmentar 
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la intervenció fins a les 1.000 escoles i el tercer any 

a 3.500. També es preveu que el projecte es vagi 

integrant en les estructures municipals i, de la mateixa 

manera, que es vinculi amb els Youth Centers. 

El cost del projecte durant el primer any 

d’implementació és de 5.000.000 USD. Actualment 

aquests diners no estan coberts i s’estan buscant 

possibles donants. Obren la porta a possibles 

col·laboracions, com per exemple finançar/ 

desenvolupar el projecte en les escoles d’una zona, que 

podria ser la governació de Mafraq, on es concentren 

gran part dels refugiats sirians. 

En resum, “Activitats pel Desenvolupament” 

és un projecte de gran envergadura i impacte, 

que abraça diferents àmbits, sectors i 

problemàtiques que es volen abordar des de 

la present proposta. Hi ha l’opció de realitzar 

una prova pilot amb possibilitat de replicar 

el projecte. Un projecte de cohesió social 

des de l’educació, l’àmbit amb més potencial 

per eliminar les desigualtats i garantir la 

sostenibilitat, dins del qual es poden oferir 

activitats esportives que incloguin suport 

psicosocial, treball amb la comunitat, les 

famílies i l’empoderament i l’ocupabilitat 

dels joves. Tanmateix, per poder garantir un 

enfocament en aquesta línia, cal assegurar 

que el format i la metodologia proposats per 

UNICEF siguin flexibles i que, a mode de prova 

pilot, es puguin adaptar a la proposta tècnica del 

present document. Seria important l’avaluació 

de l’impacte d’aquesta prova pilot en una zona 

en comparació amb la resta del territori on 

s’implementa el projecte. 

Cohesió social 

Encara que a través de l’anàlisi de la resta de sectors ja 

es proposen línies de treball que tenen com a objectiu 

la cohesió social, en l’apartat de “Govern Local i Serveis 

Municipals” del JRP és on s’especifiquen les necessitats 

i propostes de treball d’aquest àmbit, els criteris que han 

de seguir els projectes, l’empoderament dels joves i les 

dones o l’enfortiment de la comunitat i els municipis. 

EL JRP alerta sobre les creixents tensions entre la 

població refugiada i la local, i sobre la necessitat de 

potenciar iniciatives que incloguin ambdues comunitats 

i promoguin els valors comuns. Alhora, destaca el paper 

que els joves han de tenir com a pont i element de 

transformació. 

ARDD-Legal Aid, organització local jordana, encarna 

perfectament aquesta perspectiva, en el sentit que 

els seus projectes de cohesió social se centren en 

la capacitació de joves com a referents i posteriors 

multiplicadors del canvi. Afirmen que “cal crear comunitat 

i experiències compartides entre joves jordans i sirians. 

Aquesta interacció ha de servir per expressar i mitigar els 

prejudicis d’uns envers els altres”42. 

És precisament en aquesta línia on la representant 

d’ARDD veu que l’esport pot tenir incidència en el fet 

de crear comunitat, convivència, entre infants i joves 

d’ambdues comunitats, a més d’esdevenir una ocasió 

ideal a fi de treballar amb les famílies. 

Apunta que “prop d’un 40% de les famílies són 

monoparentals (majoritàriament dones amb fills). 

Seria interessant que el projecte garanteixi un espai 

de seguretat i suport emocional, ja que l’esport és un 

escenari privilegiat per a la visibilització de conflictes, 

frustracions i debilitats que amb uns bons professionals, 

aquests aspectes es poden treballar”. Cal destacar 

42 Entrevista a Alli Phillips, coordinadora de projectes d’ARDD-Legal Aid Jordània. 
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que l’entitat també se centra en accions de suport 

psicosocial. ARDD desenvolupa un projecte de cohesió 

social amb NOVACT i l’Ajuntament de Barcelona que 

finalitza el 30 de setembre del 2017 a Zarqa, segona 

ciutat més important de Jordània. El projecte pretén 

causar impacte en el conjunt de Zarqa i consisteix en la 

formació i l’acompanyament d’aproximadament 40 joves 

sirians i jordans d’entre 14 i 24 anys que reforcen les 

seves capacitats i habilitats per “incidir en el seu rol de 

ciutadans actius i contribuïdors de pau i resiliència”. 

L’entitat té previst iniciar al novembre aquest mateix 

projecte a Mafraq, municipi que al llarg de tot el 

document s’ha ressaltat per la seva idoneïtat per 

centrar la prova pilot del projecte. Identifiquen aquells 

joves amb potencial per ser referents i els formen 

com a agents transformadors. Davant l’opció que 

aquests joves puguin rebre una formació en “esport 

pel desenvolupament” i esdevenir potencials monitors 

esportius, es creu que seria un pas molt lògic, ja 

que hi hauria feta una feina prèvia amb aquest joves 

que garantiria els valors del projecte i l’eficiència de 

recursos. La representant de l’entitat parla d’“invertir en 

persones ja formades”. 

Diversos actors també parlen de la importància dels 

projectes que recullin les necessitats i interessos 

dels joves, tant pel que fa a la formació com pel 

que respecta l’oci, per tal d’evitar processos de 

radicalització. Molt joves entren en aquestes 

dinàmiques per falta de motivacions i avorriment, 

perquè l’oferta d’activitats és molt cara i exclusiva. 

En definitiva, pot resultar interessant 

la coordinació amb projectes/entitats 

especialitzades en la identificació, selecció 

i formació de joves, que promoguin el seu 

paper de frontissa entre les seves comunitats 

així com en la construcció de pau. Aquestes 

entitats poden facilitar la selecció de joves 

que esdevindrien monitors esportius amb 

garanties d’èxit i, això, alhora, pot ser un element 

d’ocupabilitat per a ells. Cal destacar que 

l’Ajuntament de Barcelona i NOVACT formen part 

d’aquesta iniciativa, la qual cosa podria ser útil 

en l’establiment de vincles. 

Un segon exemple de projecte centrat en la cohesió 

social és el de RTP amb UNRWA i GIZ (Cooperació 

alemana) en el camp de refugiats palestins de Baqa’a43, 

on hi viuen aproximadament 200.000 persones. Com 

que es tracta d’una zona molt econòmica per viure, 

s’han instal·lat molts refugiats sirians i població 

vulnerable jordana, fet que augmenta la complexitat 

de la problemàtica al camp. El projecte consistia en la 

creació d’una lliga, on tots els equips havien de tenir 

representació de totes les comunitats. Les CBO de 

Baqa’a creaven els equips, que feien entrenaments 

i competien. Es van crear 32 equips i el 50% eren 

femenins.  GIZ és un actor molt rellevant pel que fa 

a esport pel desenvolupament a Jordània. Més de 

60 escoles i 40 centres comunitaris tenen accés a 

activitats esportives on hi participen més de 10.000 

nens i joves, predominantment a les províncies 

d’Amman, Irbid, Mafraq i Zarqa. 

Es tracta d’una intervenció que promou la 

cohesió social a través de l’esport, garantint la 

interacció entre comunitats i la generació de 

valors comuns, alhora que empodera les entitats 

locals i promou el sentiment de pertinença, 

ja que en introduir l’aspecte de la competició 

aquest darrer valor es fa més evident. Per 

43 Informació i dades extretes de l’entrevista amb el Director de Right To Play Jordània. 
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tant, és un format a tenir en compte a l’hora 

de desenvolupar el projecte en un context 

municipal. Tanmateix, es desconeix la manera 

en què el projecte enfoca el component formatiu 

i psicosocial o el vincle amb les institucions 

municipals. 

L’últim aspecte a destacar pel que fa cohesió social o, 

en aquest cas, en relació amb el concepte més ampli 

“Govern Local i Serveis Municipals”, és l’enfortiment 

dels municipis i el desenvolupament de serveis, 

iniciatives i projectes a través d’aquests. Aquesta 

estratègia que pretén garantir la sostenibilitat a llarg 

termini, és recomanada per l’AECID, l’ACNUR i altres 

actors per centrar els esforços en projectes de cohesió 

social treballant des dels municipis, que incloguin 

població refugiada i població vulnerable jordana. 

Precisament, aquest 15 d’agost, s’han celebrat per 

primera vegada unes eleccions amb la finalitat de 

crear nous òrgans de decisió i participació regionals 

i municipals, eleccions que formen part del procés de 

descentralització que està vivint Jordània i que donarà 

major autonomia i recursos als municipis. 

En aquest sentit, l’Oficina Tècnica de Cooperació 

(OTC) de l’AECID està donant suport a aquest 

procés a través de projectes de governança i pot 

facilitar els contactes i el treball amb el personal 

tècnic dels municipis, especialment amb la 

Unitat Local de Desenvolupament. Recomanen 

desenvolupar el projecte a la zona de Mafraq. 

La Unitat de Desenvolupament Local de 

Mafraq teòricament centralitza els projectes 

de desenvolupament de la regió i es coordina, 

principalment, amb el PNUD. Des d’aquesta unitat es 

poden desenvolupar els projectes amb els municipis, 

així com recomanar amb quines entitats locals 

treballar, clubs esportius, etc44. Desconeixen el projecte 

que vol implementar UNICEF a les escoles de la zona, 

ja que l’interlocutor en aquest cas és el Ministeri 

d’Educació. 

A nivell estratègic comenta que hi ha moltes iniciatives 

de cohesió social a través de l’esport centrades en els 

young clubs a Mafraq i valida la necessitat i viabilitat 

d’intervenir en les escoles. Mostra la seva disponibilitat 

per contactar amb els centres educatius, coordinar 

el contacte amb les CBOs de la zona i per fer el 

seguiment de l’acció. 

En conclusió, malgrat la recomanació de 

desenvolupar els projectes a través dels 

municipis, si es pretén actuar a la regió de 

Mafraq, és més adequat centrar-se en els 

centres educatius, encara que depenguin 

directament del Ministeri d’Educació i no del 

municipi. Les accions amb els joves, les entitats 

locals i altres activitats derivades del projecte 

es poden desenvolupar des de la perspectiva 

municipal, tal i com la pròpia referent de la Unitat 

de Desenvolupament Local proposa. 

A continuació es detalla una proposta de prova pilot a 

mode d’exemple, després d’haver recollit, en l’apartat 

anterior, aquelles consideracions i reflexions que 

justifiquen l’elecció d’aquesta intervenció a Jordània. 

També es plasmen algunes premisses que servirien per 

implementar un projecte des d’altres àmbits. 

44 Entrevista a Ibtesam Alamoush, Local Developement Unit de Mafraq. 
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ON? QUÈ? 
• No es recomana dur a terme el projecte en els camps. 

El JRP i totes les persones de les entitats contactades 

ho desaconsellen. 

• Les zones recomanades per implementar el projecte 

són la governació de Mafraq (on es concentra el 24,2% 

de la població refugiada) i la de Irbid (20,6%).

       Exemple.

 - Governació de Mafraq 

Mafraq 

PER A
QUI? 
• El projecte ha d’anar dirigit a nens, nenes, joves i 

adolescents i les seves famílies, així com als joves 

referents i a les entitats locals.

       Exemple. 

Els potencials beneficiaris són un mínim de 400 nens/ 

es i adolescents de les escoles de Mafraq (quatre 

escoles/instituts), aproximadament vint joves com a 

monitors esportius i les entitats locals pertinents. 

• Es proposa dissenyar un projecte en l’àmbit de la 

cohesió social i desenvolupar-lo a través dels municipis 

o les escoles/instituts. En el cas de centrar l’acció en 

els municipis, el contacte s’ha d’efectuar amb la Unitat 

de Desenvolupament Local Corresponent. Si se centra 

en la intervenció en els centres educatius les entitats 

de referència són UNICEF i el Ministeri d’Educació. 

• Les activitats que es proposin han de generar 

interacció, vivències compartides i valors comuns  

entre la població refugiada i la població local, i de la 

mateixa manera han de potenciar el rol protagonista 

dels joves referents en el projecte. També s’ha 

de promoure la vinculació de les famílies amb el 

projecte, especialment de les mares (caps de família 

monoparentals).

       Exemple. 

Projecte d’activitats esportives extraescolars que 

vinculin nens, nenes i adolescents sirians i jordans 

a les quatre escoles de la governació de Mafraq, en 

coordinació amb UNICEF i el Ministeri d’Educació. 

Les activitats han de garantir el suport psicosocial 

als infants i la vinculació de les famílies i els equips 

docents de les escoles/instituts. Estaran dirigides per 

joves formats pel projecte. 

Aquesta prova pilot formaria part del projecte 

“Activitats pel desenvolupament” d’UNICEF en 

col·laboració amb el Ministeri d’Educació i Generations 

for Peace. 
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COM? 
S’ha d’identificar una entitat local i/o internacional 

que pugui implementar les activitats del projecte. Una 

entitat que conegui i tingui experiència en el territori, i 

en especial, que ja hagi realitzat projectes d’esport pel 

desenvolupament, tingui un programa/currículum per fer-

ho i que aquest pugui ser revisat i acordat amb la DGCD. 

• L’estratègia general sobre com implementar les 

activitats del projecte es defineix en l’apartat “Esport 

pel desenvolupament i proposta tècnica” del capítol 2.

       Exemple. 

1. GARANTIR L’ESPAI I EL MATERIAL
    ESPORTIU EN CONDICIONS 

UNICEF escull les escoles i instituts segons la 

disponibilitat d’espais per a la pràctica esportiva, 

en principi no seria necessari accions de millora o 

construcció d’espais en la prova pilot. UNICEF facilitaria 

el llistat d’escoles on té previst desenvolupar el projecte. 

2. IDENTIFICACIÓ I FORMACIÓ DE MONITORS/ES,    
    EDUCADORS/ES ESPORTIUS 

a. Identificació de l’entitat local/líder per fer la selecció 

dels i les joves 

Tant la Unitat de Desenvolupament Local de Mafraq 

com UNICEF, poden orientar sobre les entitats 

locals que poden desenvolupar aquesta tasca. De 

totes maneres, es recomana valorar les opcions de 

coordinació amb l’ARDD-Legal Aid per a la identificació, 

selecció i seguiment dels joves entrenadors/es, ja que 

hauran rebut una formació prèvia en capacitats de 

construcció de pau que seran claus pel compliment 

dels objectius del projecte. Cal restar atents sobre el 

projecte que inicia ARDD el novembre a Mafraq, així 

com contactar amb l’Ajuntament de Barcelona per 

conèixer si participarà en aquest nou projecte. 

b . Identificació i selecció dels i les joves entrenadors/ 

es a través de l’entitat local 

La col·laboració amb ARDD-Legal Aid inclouria aquest 

procés i garantiria un alt percentatge d’encert en la 

selecció els joves referents. 

c. Formació dels i les joves i dels i les líders 

seleccionats/es amb titulacions homologables 

Al tractar-se d’una prova pilot dins una proposta més 

àmplia, cal coordinar-se amb UNICEF per a la proposta 

formativa, ja que ja contemplen una formació amb 

Generations For Peace pels mestres i joves referents 

que implementaran el projecte. En cas que UNICEF es 

mostri disposat, es proposa implementar una formació 

pròpia i homologada, que incorpori aquells elements 

bàsics de la seva formació però que desenvolupi en 

detall els aspectes identificatius de l’actual proposta: 

la qualitat tècnica i pedagògica de l’activitat esportiva 

i una metodologia específica que incorpori els life 

skills i el suport psicosocial en la pròpia dinàmica de 

l’activitat. 

Formació homologada per l’escola catalana de l’esport: 

50 hores (projecte + didàctica esportiva + esport pel 

desenvolupament) 

VOLUNTARIS VS OCUPABILITAT 

No està definit si els/les entrenadors/es són voluntaris 

o es tracta d’una iniciativa d’ocupabilitat. Dependrà 

del pressupost del projecte i de les consideracions de 

la comunitat local i entitats col·laboradores, ja que en 

molts casos prioritzen l’acció voluntària com a element 

transformador i d’implicació en la pròpia comunitat. 

3. DISSENY DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 

Es proposaran variacions a la proposta d’activitats 

d’UNICEF. Es seguirà amb la mateixa proposta 

d’esports col·lectius, però s’ha de buscar la forma 
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de reduir els grups d’activitat, amb un màxim de 20 

participants, per poder crear equips per modalitat 

esportiva i grup d’edat. 

Durant el primer any de projecte: 

• Un mes de “tast” de les diferents modalitats 

  esportives 

• Creació d’equips per modalitat esportiva i grup d’edat 

• Entrenaments un o dos cops per setmana, depenent 

  de la disponibilitat de les instal·lacions esportives 

• Partit d’exhibició al finalitzar el primer trimestre - 

implicació famílies 

• Partits amistosos a partir del segon trimestre entre 

les escoles - implicació famílies 

• Lliga bimensual durant el tercer trimestre - implicació 

famílies 

La metodologia de l’activitat esportiva permetrà 

abordar l’atenció psicosocial i el desenvolupament de 

life skills durant la mateixa sessió. Els entrenadors/ 

es estaran capacitats per identificar i derivar aquests 

casos, així com per coordinar-se amb els mestres. 

4. PERSPECTIVA DE GÈNERE 

• Les escoles jordanes estan segregades per sexe, 

per tant, es garantirà que el 50% d’escoles on 

s’intervé siguin de noies. Aquest fet  garanteix la seva 

participació en el programa. 

• ARDD-Legal Aid forma a joves com a líders de la 

comunitat i compta amb noies que poden desenvolupar 

tasques de lideratge en el projecte. 

• És important que en els espais de seguretat i cura 

que compta amb la participació de les famílies, hi hagi 

l’opció de recollir les necessitats de les mares, tant a 

nivell d’obrir espais de debat sobre preocupacions o 

situacions quotidianes, com en la proposta d’activitats 

físiques, defensa personal o ioga, entre d’altres. 

• Cal ser flexibles amb l’equipació per realitzar la 

pràctica esportiva o proveir d’uniformes esportius que 

s’adeqüin al codi de l’islam, que permetin a les noies 

fer esport còmodament. 

5. TREBALL EN XARXA AMB MUNICIPIS
     I SERVEIS ESPECIALISTES EN PSS 

• Coordinació prèvia amb la Unitat de Desenvolupament 

Local de Mafraq i identificació dels serveis per a 

la derivació de casos en què, a través de l’activitat 

esportiva, s’ha detectat que es requereix seguiment 

individual. La coordinació amb la família és també 

essencial. 

6. SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

• La Unitat operativa del projecte desenvoluparà 

aquesta tasca en coordinació amb l’entitat 

implementadora i UNICEF, especialistes en 

aquesta tasca. Com el projecte formaria part d’una 

intervenció més àmplia, es podria avaluar l’impacte 

de la metodologia implementada en relació a la resta 

d’escoles on UNICEF intervé. 
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Estructura organitzativa 
Comitè Institucional 

Per a l’èxit de la proposta se suggereix la creació d’un espai de trobada d’actors rellevants en l’àmbit esportiu i de 
la cooperació internacional. La interconnexió en xarxes entre actors catalans i internacionals en el món de l’esport i 
de la cooperació internacional contribuirà a posicionar Catalunya com a actor innovador en matèria de cooperació. 

ALTS CÀRRECS INSTITUCIONALS

  · President honorífic

  · Director/a General de Cooperació

    al Desenvolupament

  · Secretari/a General de l’Esport

  · Tres Experts externs 

Nivell estratègic de presa de decisions: es debaten les grans 
línies de coordinació institucional. 

Grup de Treball Tècnic 

PERSONAL TÈCNIC D’ALT NIVELL

  · Un representant de la Direcció General

    de Cooperació al Desenvolupament.

  · Un representant de l’Agència Catalana

    de Cooperació al Desenvolupament.

  · Un representant de la Secretaria General

    de l’Esport.

  · Tres Experts externs. 

Realitza seguiment al terreny. 

Proporciona assessorament tècnic al Comitè Institucional. 

Aporta informacions tècniques actuals sobre processos 
internacionals, projectes i actors (suggereix coordinació 
de possibles iniciatives per tal d’evitar solapaments i 
duplicitats). 

Fa la interlocució regular amb la unitat operativa del 
programa per verificar el seguiment, l’acompliment 
d’objectius i la resolució d’incidències. 

Encarrega i dirigeix l’avaluació intermèdia, si escau i la final. 

Participa en conferències. 

Sistematitza i facilita experiències metodologies i 
instruments de projectes i programes en l’àmbit de l’esport i 
la cooperació internacional, tant finalitzades com en curs. 

Proposa aliances i associats. 

Unitat Operativa 
Creació d’un grup operatiu per implementar i executar el projecte. 

PERSONAL TÈCNIC D’ALT NIVELL

   · Un coordinador general del programa

 a Barcelona.

   · Dos coordinadors de projecte de les entitats

     locals implementadores.

   · Personal contractat extern. 

Nivell operatiu d’implementació i execució del 
programa. 

Gestió del programa i dels 2 projectes 
(Jordània i Líban). 



Dues reunions anuals. 

Entre 6 i 12 reunions anuals 

segons les necessitats del projecte. 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

A fi d’assegurar el grau d’eficàcia de la prova pilot i així 

poder estendre el programa a zones més àmplies, es 

durà a terme un seguiment i una avaluació sistemàtica 

i continuada. 

A part de mesurar els graus de satisfacció dels 

diferents actors i destinataris en diferents moments de 

la implantació, l’equip tècnic haurà de definir indicadors 

que donin informació dels objectius plantejats. 

Diari. 
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2Posicionament estratègic 

Pel que fa al posicionament estratègic de la cooperació 

catalana en l’àmbit de l’esport pel desenvolupament, 

especialment en situacions de crisi de refugiats, 

calen accions de posicionament en els països 

d’implementació així com estratègies globals que 

garanteixin el protagonisme de Catalunya amb relació 

a aquest tema. 

En el terreny de les estratègies per posicionar-se en 

els països d’implementació, és important que l’Agència 

Catalana de Cooperació pel Desenvolupament aparegui 

en els National Response Plans d’ambdós països 

com a actor. Tot i que cadascun dels països es basen 

en els propis National Response Plan, cal aparèixer 

també en el 3RP. A més a més, el PNUD i l’ACNUR 

estan desenvolupant un document que iniciaran al 

setembre i publicaran al desembre: a nivell estratègic, 

convindria plantejar l’opció d’aparèixer en aquest nou 

Pla, ja que s’hi detallaran els actors, el finançament i 

les prioritats davant de la crisi de refugiats. També pot 

ser interessant participar en les taules de coordinació 

dirigides als sectors d’intervenció per tal de garantir 

la inclusió de l’esport com a una eina per abordar les 

problemàtiques en què es troben els països d’acollida. 

D’altra banda, i a nivell internacional, és clau coordinar-

se amb UNICEF Catalunya. Tot i que només treballa 

amb la recaptació i la sensibilització política en l’àmbit 

de Catalunya, és un component estratègic important a 

llarg termini, des del punt de vista de la intenció d’anar-

hi de la mà en futures crisis de refugiats, considerant-lo 

un aliat estratègic i expert en termes d’intervencions a 

través de l’esport. 

UNICEF dona visibilitat i, sempre que hi hagi una crisi 

de refugiats al món, UNICEF hi serà sobre el terreny. 

Actualment està organitzant una campanya global 

sobre esport pel desenvolupament, en la qual seria 

recomanable participar. 

La Cooperació Catalana s’ha de posicionar com a 

referent en la metodologia i la formació en l’esport 

pel desenvolupament, establint unes línies pròpies 

basades en una perspectiva real integradora de l’esport 

i els valors per la construcció de pau, la capacitació en 

els life skills i el tractament dels aspectes psicosocials. 

Es proposa organitzar unes jornades de treball sobre 

la metodologia de l’esport pel desenvolupament on 

participin entitats que treballin arreu del món en aquest 

àmbit i institucions internacionals especialistes en 

el tema, així com també organismes de cooperació 

nacionals com per exemple GIZ, la rellevància del qual 

en aquest sector hem observat al llarg del document. 



3Formació 
La formació és un dels eixos tranversals La proposta de formació, seguint l’esquema plantejat a 

imprescindibles, tal com ja s’ha anat veient al llarg la proposta tècnica, s’estructurarà de la forma següent: 

de l’informe, i suposarà una de les actuacions que 

vertebrarà el projecte a diferents nivells: Finalment, es proposa que el grup de treball tècnic, 

valori, en funció del pressupost i les possibilitats reals, 

- Implicarà a les comunitats locals. dissenyar un intercanvi de monitors/es en la fase de 89 

- Farà partíceps als i les joves i als líders locals pràctiques entre entitats de Catalunya i de les zones 

- Crearà ocupabilitat entre els joves dels territoris i serà identificades per la prova pilot.

   un pas per la continuïtat i sostenibilitat del projecte 

- Crearà formació i futur professional entre els i les 

   joves de les comunitats. 

- Els continguts de la formació asseguraran la missió 

   de la intervenció:

   · L’esport com a instrument d’intervenció psicosocial

   · Els entrenadors/es com a educadors/es, 

     animadors/ es i facilitadors/es, com a prestadors

     de suport psicosocial 

Identificar entitat local/líder 
que pot fer selecció de joves 

Jornades de treball 
internacionals per 

consensuar metodologia 

Formació de tutors de joc 

Homologació conjunta de la 
formació entre Catalunya i 

països d’aplicació 

Formació tècnics hores i 
blocs de continguts mínims 

S’han anat identificant aquestes 

entitats en els exemples. Fer selecció. 

Creació d’una metodología pròpia Esport Pel 
Desenvolupament (EPD). Contingut de la formació. 

Aportació estratégica 
de la Generalitat de Catalunya. 

50 h. presencials + 100 h. tutoritzades pràctiques  
BLOCS: Pedagògic/Tècnic/Metodològic. 

En col·laboració amb UNICEF i Rigth to Play. 

Pot fer-se alhora amb la formació 
tècnica o en una 2a fase. 
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Consideracions 
finals 

El camí recorregut al llarg de l’elaboració d’aquest document 

ha estat intens, enriquidor i revelador. 

El que queda reflectit en aquestes pàgines és tan sols un 

petit reflex de la duríssima situació que estan vivint països, 

ciutats i sobretot persones. 

El que s’ha pretès amb aquest informe és, per una banda, 

aportar eines d’anàlisi de contextos immersos en situacions 

de crisis humanitàries i, per una altra, plantejar les 

estratègies que s’han de tenir en compte en intervencions 

d’esport pel desenvolupament en aquestes zones i permetre, 

d’aquesta manera, la replicació tant en els països que ens 

ocupen com en altres que poden caure en futures situacions 

de crisis similars. 

S’ha treballat en contextos reals, amb entitats i actors 

locals, coneixent el dia a dia de les comunitats de refugiats, 

comptant amb els instruments d’anàlisi necessaris i basant-

nos en els acords i plans estratègics d’aquests països per tal 

de poder parlar d’una proposta viable i realista. 

La posada en pràctica de la mateixa, el seguiment i l’avaluació 

corresponent, seran les properes passes a fer i de ben segur 

que aportaran nous reajustaments i adaptacions, perquè, 

encara que la realitat és sempre canviant, única i imprevisible, 

hi prevaldran les estratègies i les orientacions que s’han 

intentat extreure de cadascuna de les actuacions definides. 

Com a idees força resultants de tot aquest recorregut, se’n 

volen destacar les següents: 

• L’esport i l’activitat física poden i han de ser una eina per 

  enfortir la cohesió social i la qualitat de vida en zones de 

crisis humanitàries. 

• Es proposa que l’activitat física i l’esport sigui l’eina que 

  caracteritzi els futurs projectes d’intervenció en zones de 

  crisi de refugiats de la Direcció General de Cooperació al 

  desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. 

• Catalunya pot ser un referent en l’esport pel 

  desenvolupament a nivell internacional, líder en la 

  investigació i la implementació d’una metodologia integrada 

  que abordi les problemàtiques de les crisis humanitàries a 

  través de la pràctica esportiva. 

• El pla de formació de tècnics i tutors de joc que es planifiqui 

  a les zones d’intervenció es considera un pas imprescindible 

  per implicar joves, empoderar-los i donar-los oportunitats i 

ocupabilitat. 

• La perspectiva de gènere ha d’impregnar totes les accions 

  de la proposta, des del disseny fins a l’avaluació, passant 

  per la implementació (selecció d’activitats, materials, etc.), 

  alhora que s’adapten les intervencions a altres variables del 

  context corresponent (religió, condició social, etc.). 

Aquest document serà també la base per a l’elaboració dels 

continguts de la formació enfocada a consolidar l’esport com 

a eina pel desenvolupament al nostre país. 



 

AnnexPersones contactades 

Jordània 

Rana Kawar, Reem Batarseh, Ettie Higgins, UNICEF Country Office 

Vicente Ortega, Isidro Garcia, AECID - Oficina Tècnica 

Sagar Male, NOVACT 

Sara Ferrer, PNUD 

Alli Phillips, ARDD - Legal Aid 

Ibtesam Alamoush, Mafraq Governorate 

Khaled Elkouz, Right to Play 

Katy Barnett, UNICEF Regional Office 

Ingrid Sheridan, War Child 

Líban 

Liam Thorne, Ellias Ayoub, Right to Play 

Kim Issa, Nadim Abdo, Arcenciel 

Juan Santander, Josiane Khoury, Prem Bahadur Chand, UNICEF 

Jasem Kanso, HOOPS 

Natalia Anguera, Beatriz Navarro, Stefania Morra, Acció Contra la Fam 

Bechir Odeimi, BTVL - CGLU 

Ziad Moussa, Malaz Kawas, Local Government Resilience Programme VNG 
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