
Amb les persones refugiades  
a jordània i el líban

Campanya d’acció humanitària

L’any 2011 va esclatar a Síria un conflicte que cinc anys 
després, lluny de solucionar-se, s’ha aguditzat. Cente-
nars de milers de víctimes mortals, més de 3,5 milions 
de persones refugiades, 6,5 milions de desplaçades in-
ternes i més de 10 milions de persones en necessi-
tat d’ajuda humanitària urgent són a hores d’ara les 
xifres que il·lustren la situació que viu la població.

Per proximitat, Jordània i el Líban són els territoris prin-
cipals receptors de refugiats. Actualment es veuen des-
bordats per la situació i la resposta governamental ha 

estat restrictiva: ambdós han adoptat polítiques que limi-
ten l’accés als camps de refugiats i, conseqüentment, a 
l’ajuda humanitària que s’hi proporciona.

L’Associació Catalana per la Pau, la Fundació Pau i So-
lidaritat de CCOO i l’Associació Catalunya-Líban, amb 
la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament, el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i de diferents ajuntaments executem 
actualment diversos projectes que tenen com a prin-
cipals objectius facilitar i fer arribar ajuda urgent a les 

Col·labora



La superpoblació que actualment pateix el Líban com 
a conseqüència de l’arribada constant de persones 
refugiades dificulta cada cop més l’accés a serveis 
públics bàsics com l’educació i la sanitat. En un intent 
de contribuir a pal·liar-ho, aquest projecte pretén ade-
quar un centre de salut i dotar-lo de material sanitari, 
a la ciutat de Halba, capital de la regió d’Akkar, al nord 
del país. 

Les beneficiàries són persones libaneses i sirianes re-
fugiades que estan quedant excloses del sistema de 

salut del país. Es calcula que poden arribar a ser unes 
30.000 persones.

Aquesta iniciativa és possible gràcies al treball voluntari 
del personal mèdic del centre. Per això és necessari 
disposar de finançament per tal de cobrir el dèficit que 
el projecte comporta sense haver d’augmentar el cost 
del servei i dels nous equipaments .

Socis: Socors Popular Libanès, Fundació Pau  
i Solidaritat de CCOO i Associació Catalunya-Líban.

Facilitem l’accés a la sanitat  
a les persones refugiades al Líban

En els darrers anys, la destrucció parcial i les afectaci-
ons de la guerra als camps de refugiats palestins a Síria 
han obligat moltes famílies a fugir del país i instal·lar-se 
al Líban: es calcula que més de 40.000 ciutadans siris 
d’origen palestí hi han arribat en els darrers mesos. A 
això cal sumar-hi els 1,5 milions de refugiats sirians i 
més de 320.000 refugiats palestins que hi vivien fins 
ara. Amb aquest projecte s’assegurarà de prevenir la 
desnutrició de les famílies en el moment d’arribada als 
camps de Rashidieh i Burj Shemali, al sud del Líban. Es 
farà mitjançant la distribució de kits d’ajuda alimentària 
i higiene a un total de 500 famílies (unes 2.000 perso-
nes), que els permetran subsistir en millors condicions 
fins assentar-se. El subministrament proporciona les 
quantitat diàries necessàries d’aliments base, fonts de 
proteïna i energia.

L’acció també pretén evitar que les famílies, amb l’ob-
jectiu d’aconseguir mitjans de subsistència, hagin de 
desplaçar-se contínuament, es vegin obligades a ven-
dre les seves pertinences o s’endeutin, tots ells factors 
que incrementen la vulnerabilitat i la pobresa. 

Socis: Beit Aftal Assumoud (BAS)  
i Associació Catalana per la Pau

Proporcionem ajuda alimentària als refugiats 
palestins que fugen de la guerra  a Síria

Projectes de la campanya d’acció humanitària amb les persones refugiades a Jordània i el Líban



Projectes de la campanya d’acció humanitària amb les persones refugiades a Jordània i el Líban

El projecte ofereix ajuda immediata a dones refugiades 
a Jordània víctimes de diferents tipus de violència des 
de l’inici del conflicte sirià. Ja s’han obert dos centres 
a Zarqa, una regió al nord del país, molt propera a la 
frontera amb Síria, i està en marxa la posada en funci-
onament de dos centres més a les ciutats de Mafraq i 
Irbid, a la mateixa zona.

La finalitat dels centres és combatre la discriminació i 
la violència contra les dones, així com incrementar la 
seva participació comunitària, proporcionant un espai 
segur on tenen accés a molts serveis que la seva con-
dició de refugiades i l’entorn on viuen no els facilita. Els 
infants i les dones supervivents de violència masclista 
podran rebre assessorament legal i atenció psicològica, 
fer cursos pràctics per garantir una educació bàsica i 
també participar d’activitats lúdiques que els permeti 
relacionar-se i crear vincles, evadir-se i gaudir dins d’un 
context hostil com son els camps de refugiats. 

Es planteja una intervenció incloent la participació d’ho-
mes i nens, com una estratègia per prevenir, disminuir i 
fer front a la violència masclista, promovent un canvi a 
llarg termini. 

Parts: Arab Women Organization of Jordan (AWO)  
i Associació Catalana per la Pau 

El projecte contribueix a la defensa dels drets humans i 
laborals de la població refugiada a Saida (Líban) com a 
conseqüència del conflicte sirià, a través de l’increment 
dels coneixements i la formació sobre els seus drets 
laborals i llibertats fonamentals.

Està prevista la realització de tallers sobre drets humans 
i l’elaboració de guies jurídiques sobre drets laborals i 
civils, així com la llei d’estrangeria vigent al Líban que 
regula els drets i llibertats fonamentals de la població 
refugiada.

Paral·lelament, es vol treballar per enfortir la inclusió de 
la població refugiada a la zona, mitjançant la creació 
i posada en funcionament de quatre serveis mèdics 
especialitzats (ginecològic, de diagnòstic, odontològic 
i pediàtric), la formació sobre salut i la disposició d’una 
mesa de concertació on les organitzacions sindicals, 
socials i les institucions implicades elaboraran un pla 
de treball per contribuir a incrementar la cohesió social 
entre la població refugiada i la libanesa. 

Parts: Socors Popular Libanès, FENASOL i Fundació 
Pau i Solidaritat de CCOO, Associació Catalunya-Líban

Facilitem l’accés a la sanitat  
a les persones refugiades al Líban

Protegim els drets de les dones refugiades a Jordània

Promovem la defensa dels drets humans  
i laborals de la població refugiada al Líban
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Promouen:

Amb la col·laboració de:

Col·labora
Campanya d’acció humanitària

Si vols ajudar-nos a incrementar el fons d’emergències  
i contribuir a aquesta campanya d’ajuda humanitària,  
pots fer una aportació al número de compte:

Per més informació. Contacta’ns a:
mediterrania@acpau.org · Tel 933.188.444 · www.acpau.org


