
 

 

 

Butlletí Acord Ciutadà Novembre 2015 

Entrevista al Sr. Ignasi Calbó 

 

Aquest mes entrevistem al Sr. Ignasi Calbó, coordinador del Pla Barcelona Ciutat Refugi, 

el programa que es desenvoluparà per a acollir i integrar, a la ciutat, les persones 

refugiades. 

 

1. De quina informació es disposa 
entorn a quantes persones refugiades 
arribaran a la ciutat de Barcelona? 

El refugi és una competència exclusiva de 
l’Estat Central i, en aquests moments, no 
tenim cap tipus d’informació directe de l’Estat. 
Altres companys europeus tenen tota la 
informació i nosaltres, en canvi, no sabem res. 
La Generalitat, amb qui ens estem coordinant 
a través de les seves taules, tampoc té cap 
tipus d’informació. No pot ser que no es doni 
aquesta informació a l’Ajuntament ni a les 
Administracions Públiques que després seran 
les que s’encarregaran de les persones 
refugiades. 

Tota la informació que tenim ens arriba a 
través de les entitats Accem, Cear i Creu Roja, 
les entitats que l’Estat a nivell estatal ha 
contractat per gestionar el tema. El que sí 
sabem, de moment, és que vindran refugiats 
de tres nacionalitats: iraquians, eritreus i 
sirians, i en lots petits. Per tant, no preveiem 
que vinguin grans entrades de gent.  

Per l’altra banda, hi ha un altre contingent que 
són els assentaments, aquests els està 
negociant l’ACNUR; i finalment, també tenim 
els que van arribant, a la ciutat ja tenim 
refugiats, en concret 1.314, que estan rebent 
dels serveis ordinaris de l’Ajuntament.  

2. Quines es preveuen que seran les 
seves principals necessitats?  

Les principals necessitats seran les que té 
qualsevol ciutadà: allotjament, alimentació, 
etc. Però, a més a més, aquestes persones 
venen de patir una guerra, un exili i una 

travessa molt dura, amb una situació 
psicològica i de resiliència molt baixa. Per tant, 
amb importants problemes de salut mental. 
Aquest tema ens preocupa molt, intentarem 
atendre a tota aquesta gent reforçant els 
nostres dispositius. El que es pretén amb 
aquestes persones, al final, és un procés 
d’integració a la societat. 

3. Quins són els objectius del Pla Ciutat 
Refugi de Barcelona? 

Els objectius del Pla Ciutat Refugi són molts, 
però, bàsicament, destacaria que l’objectiu és 
cobrir totes les potes de la nova situació que 
es crearan a la ciutat amb l’acollida de 
refugiats. Volem aprofitar l’oportunitat per 
mostrar al món que la ciutat de Barcelona és 
acollidora, volem ser un model a nivell 
operatiu, volem integrar els refugiats a la 
ciutat de la millora manera possible i que el 
ciutadà també tingui la possibilitat de poder-
los ajudar a aquesta integració.  



 

Essencialment, el que busquem és una atenció 
del refugiat a nivell integral. Inclús, totes les 
iniciatives que es facin a nivell de refugiats a 
la ciutat, ens agradaria integrar-les al Pla per 
poder-les coordinar. 

4. Com s’abordarà aquest dispositiu?  

Estem treballant en tres àmbits. Per una 
banda, la vessant operativa, que seran llits, 
necessitats bàsiques, integració dintre dels 
serveis socials de la ciutat, etc.; En segon lloc, 
la vessant del voluntariat, a través de l’espai 
social, una eina dotada de recursos, amb una 
persona coordinadora, per promoure nous 
programes de voluntariat i una participació 
més activa de la ciutadania. 

Per últim, la tercera vessant és la comunicació, 
hem de saber comunicar bé per fer entendre 
a la ciutadania quina és la problemàtica que 
tenen aquestes persones refugiades. Hem 
d’aprofitar aquesta oportunitat per crear una 
ciutadania més crítica i més informada 
respecte el que està passant. Aquest refugiat 
no ve perquè vol, ve perquè hi ha una situació 
de guerra, perquè ha passat per tot un trajecte 
molt dur (des del moment que surt de casa 
seva, des del moment que li tanquen una 
balla...), entre d’altres motius. En aquest nivell 
de comunicació, estem treballant amb les 
xarxes barcelonines de la ciutat (Xarxa de 
Resiliència, L’Acord Ciutadà, la Xarxa de 
l’Església, etc.), xarxes nacionals, estatals i 
internacionals. 

5. Què és i com funcionarà l’Espai 
Social de #CIUTATREFUGI? 

L’Espai Social, emmarcat a l’Acord Ciutadà, 
neix per donar cobertura a les ofertes i 
demandes que sorgeixen de la societat civil 
organitzada i no organitzada, en relació al 
tema dels refugiats. El que hem fet és 
proposar un equip d’entitats de la ciutat que 
ho gestionarà amb el suport d’una persona 
referent. En aquest espai es gestionaran les 
demandes de voluntariat, a través de les 
entitats i a través del programa de Barcelona 
Ciutat Refugi. El que farem també és fer 
formació específica al voluntariat. 

6. Quin paper juga l’Acord Ciutadà en 
aquest Pla? I molt especialment la Xarxa 
Barcelona Resilient? 

A banda de l’Espai Social, dins de l’Acord 
Ciutadà, la Xarxa Barcelona Resilient és la 
Xarxa experta en l’atenció a persones que han 
patit una situació traumàtica, i per tant en la 
primera fase d’arribada de refugiats.  

L’Acord funciona i representa a tot tipus 
d’entitats, molt expertes en els seus temes i 
molt arrelades als barris, per tant, el paper de 
l’Acord és sobre tot en el marc de la integració.  

7. Com s’està canalitzant les iniciatives 
ciutadanes de col·laboració que han 
sorgit (voluntariat, donacions, etc.)? 

Hem intentat contestar a tothom, però el 
problema és que no tenim la informació clau. 
Hem de trobar el punt entre la demanda de 
voluntariat i l’oferta de “persones refugiades”. 

D’altra banda, l’Ajuntament no donarà suport 
a cap tipus de donació de roba ni de materials 
per enviar a terreny, els experts consideren 
que és una mala pràctica perquè pot provocar 
un problema més gran de distribució i 
logística, no sabem si el que arriba és el que 
es necessita a terreny, i al final, costa més el 
transport que el que estàs transportant cap 
allà. Al dret humanitari, hi ha un principi molt 
important que és que “la teva acció no faci 
més mal que el que vulgui solucionar”. El millor 
que es pot fer és donar diners.  

8. Per acabar, quin missatge positiu 
voldria compartir amb la resta d’entitats 
i organitzacions de l’Acord Ciutadà? 

Compartiria que és una oportunitat per tots. El 
tema del refugi ens l’hem de prendre com una 
oportunitat per fer moltes coses, són persones 
que poden aportar una cultura i un bagatge 
diferent; no hem de tenir por, els hem 
d’integrar, hem de revitalitzar l’experiència 
que tenim, donar-los la benvinguda, i explicar-
ho fora. 

És una oportunitat de rebre noves persones 
que se’ns presenta i que hem de treballar bé, 
amb professionalitat, amb rigor i, sobretot, 
sabent que la persona refugiada és una 
persona molt vulnerable i que s’ha de tractar 
amb cura.  

És un fenomen que ve per quedar-se, ho hem 
de fer bé, afrontar-ho i ser millors persones.  


