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Tres anys per 
a l’asil quan 
només han de 
ser dos mesos
La tramitació del procediment 
per a la concessió de refugi es de-
mora fins a tres anys, quan la llei 
fixa que s’ha de resoldre en tres 
o sis mesos, depenent de si és 
urgent o ordinari, va assegurar 
ahir a aquest diari Oriol Rusca, 
degà del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona. «Són gent persegui-
da. No té sentit posar-los barre-
res. És inadmissible aquesta di-
lació. La defensa dels drets hu-
mans està per sobre de totes les 
lleis», va assegurar.
 El Col·legi d’Advocats i el Col-
legi de Procuradors dels Tribu-
nals de Barcelona han denunci-
at la «lentitud i passivitat» dels 
polítics per abordar la situació 
«infrahumana» en què es tro-
ben els refugiats. Per això, han 
requerit a les autoritats autonò-

el  procés

miques, estatals i europees que 
«prenguin mesures efectives i rà-
pides per pal·liar aquest drama 
humà».
 Els lletrats i procuradors no 
només critiquen les demores en 
la tramitació burocràtica, sinó 
també que han passat cinc anys 
des de l’entrada en vigor de la llei 
d’asil sense que s’hagi aprovat 
un reglament que la desenvolu-
pi. «Els drets humans són el va-
lor que hauria de moure la nos-
tra societat i, per això, lamentem 
la passivitat política europea», 
insisteixen. Els dos col·legis pro-
fessionals han decidit crear una 
comissió mixta per abordar 
aquesta situació i establir un pla 
d’actuació conjunta.
 L’advocat de la Fundació Ac-
sar, José Luis Mbunba, va corro-
borar la lentitud de l’Adminis-
tració espanyola a l’hora de re-
soldre les peticions d’asil. Segons 
aquest advocat, un dels motius 
és la falta de mitjans logístics i 
humans, tot i que també destaca 
que, en ocasions, les autoritats 
deixen passar el temps abans de 
respondre a la petició d’asil per 
si abans es resol el conflicte que 
ha obligat l’emigrant a deixar el 
seu país. J. G. ALBALAT

Els advocats i els 
procuradors de BCN 
critiquen la lentitud de 
l’Administració al 
tramitar les peticions
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L’
exalcalde Xavier Trias i 
el líder dels socialistes a 
la capital  catalana, 
Jaume Collboni, van 

aplaudir ahir la intenció del govern 
d’Ada Colau de millorar l’acollida de 
refugiats, i li van demanar que comp-
ti amb ells per afrontar un tema que 
ha de ser un pacte de ciutat. 
 «Demano a l’alcaldessa que ens 
tingui en compte. Que creï un grup 
de treball en què estiguin presents 
tots els partits i un equip de segui-
ment. Hem de ser capaços de con-
sensuar polítiques que siguin apli-
cables. L’alcaldessa ens tindrà al seu 
costat per defensar aquelles políti-
ques que facin de Barcelona un refe-
rent de ciutat solidària; més enllà de 
la foto», va apuntar Trias, que va in-
sistir que «no és veritat que no es pu-
gui fer res» des dels municipis per les 
persones fugides del seu país.
 En la mateixa línia, Jaume Coll-
boni es va referir a «la vergonya col-

PP i C’s recorden 
a l’alcaldessa que 
la gestió de refugiats 
competeix a la UE 

L’oposició estén la 
mà a Colau però li 
exigeix que compti 
amb la resta de grups 

lectiva» que representa «que els go-
verns mirin cap a un altre costat da-
vant l’arribada de refugiats», i va 
recordar l’obligació de defensar els 
drets humans per sobre de qualse-
vol altre interès, subratllant la idea 
que Barcelona té una llarga tradició 
com a ciutat refugi, «impulsada du-
rant els governs de progrés liderats 
pels socialistes», que va considerar 
que ara s’ha de recuperar.
 El líder dels republicans, Alfred 
Bosch, va considerar que la idea de la 
xarxa de ciutats refugi és «un bon pas 
en la línia de la proposta presentada 
per ERC divendres [que demanava 
que Barcelona s’oferís a recollir refu-
giats]», tot i que va advertir que espe-
ra que aquesta xarxa no es convertei-
xi en una «xarxa política partidista 
a nivell espanyol on només hi parti-
cipin ciutats d’un determinat color 
polític», en clara al·lusió a la conven-
ció de «ciutats pel canvi» d’aquest 
cap de setmana a Barcelona.
 Qui es va mostrar més crítica amb 
la iniciativa de Colau va ser la por-

taveu de Ciutadans, Carina Mejías, 
que va subratllar que no s’han de 
confondre «refugiats amb les perso-
nes que entren a Espanya de forma il-
legal». «El que necessitem és una po-
lítica europea. El conjunt d’Europa 
ha d’actuar; el que no podem és tras-
lladar aquesta responsabilitat als 
ajuntaments, que no hi tenen com-
petència, o a les famílies», va assegu-
rar Mejías, que va recordar que «les 
mesures que estan prenent altres pa-
ïsos són la creació de camps de refu-
giats de forma ordenada».

CONCRECIÓ / El popular Alberto Fer-
nández, per la seva part, va apuntar, 
en la mateixa línia que la seva ex-
companya de files Carina Mejías, 
que «Barcelona no pot resoldre sola 
els problemes del món encara que 
tots desitgem ser solidaris. Hem d’ac-
tuar d’acord amb les nostres compe-
tències i possibilitats». «Demanem 
concreció sobre com es duria a ter-
me aquesta acollida», va afegir Fer-
nández, que va concloure amb un 
«Barcelona no es governa a cop de 
tuit i missatges a Facebook».
 El grup municipal de la CUP no va 
valorar el pla proposat per l’equip de 
Colau i només va avançar que avui 
presentarà la seva proposta per aco-
llir refugiats a nivell català. H

33 Una tècnica municipal atén una dona a l’oficina del SAIER, al costat de la plaça d’Espanya, ahir.
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CiU i PSC volen un pacte 
de ciutat sobre acollida

mes de refugiats de Creu Roja en 
aquest centre pioner a Espanya. 
Depenen de les subvencions del 
Govern, que paga sis mesos de 
manutenció a partir del moment 
en què s’accepta estudiar el cas, 
prorrogables en casos extrems. 
La falta de recursos també causa, 
o provoca, deuen pensar els mal-
vats, que els terminis s’allarguin: 
dos mesos per aconseguir cita, i 
fins a tres anys perquè l’expedi-
ent es resolgui. Si és afirmatiu, a 
intentar renéixer amb el túnel a 
l’esquena i un permís de treball. 
Si es denega, una impredictible 
tornada a casa o convertir-se en 
un sense papers. 
 Sanahuja apunta que, fins fa 
un any, el percentatge de rebut-
jos rondava el 90%. L’any passat 
es va suavitzar –4.500 denegats 
per 1.500 aprovats– perquè els ca-
sos sirians clamen al cel i a penes 
es discuteixen. Sobre els termi-
nis, un apunt: els ucraïnesos van 
començar a arribar el 2013, i se-
gons assenyala Sanahuja, enca-
ra no hi ha un sol dels sol·licitants 
que hagi obtingut cap resposta.

«PERÒ SEGUEIXEN VIUS» / Fa un parell 
d’anys, i després de detectar que 
els immigrants «cada vegada arri-
baven en una situació més delica-
da», es va decidir contractar la psi-
còloga Silvia Rubaki. Atribueixin 
a aquesta professional la cita que 
obre aquest text. «La gent arriba 
molt tocada perquè han passat 
per situacions molt tràgiques, pe-
rò segueixen vius perquè tenen 
molts recursos interiors». Arri-
ben sense conèixer l’idioma, amb 
tota la càrrega emocional a la re-
tina, sense ni un centau, sense co-
nèixer ningú. Però arriben. I no-
més s’ha de recordar què han dei-
xat enrere per endevinar el seu 
nivell de fortalesa. 
 Sobre la possibilitat que les fa-
mílies catalanes acullin refugi-
ats, els experts, vist que el projec-
te municipal està en plena gesta-
ció i la política té aquestes coses, 
són prudents. Però en tenen prou 
de recordar el perfil d’aquestes 
persones perquè el neòfit en tre-
gui una conclusió: no tothom està 
preparat per rebre a casa uns pa-
res que acabin de perdre el seu fill, 
una dona repetidament violada, 
un jove perseguit per ser gai, una 
família exhausta després d’haver 
fugit per mig Europa.
  «Una altra cosa és que aques-
ta onada es tradueixi en una ex-
tensa xarxa de voluntaris», di-
uen. Es necessiten formadors, 
gent que ensenyi l’idioma, perso-
nes que distreguin nens, que re-
galin el seu temps. En resum: do-
nar un cop de mà és una cosa, i po-
sar-se un asilat al menjador, una 
altra de molt diferent. A més dels 
dubtes legals que genera la idea. 
 Sanahuja ho resumeix així: «El 
Líban és un país amb 5,5 milions 
d’habitants que acull un milió de 
refugiats. Europa, amb una po-
blació de 500 milions, s’escanda-
litza per 800.000». H

LLL

DIJOUS 353 DE SETEMBRE DEL 2015

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.
 


