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quest 2020 ha estat un any especialment difícil per a tota la societat, com no cal 
precisar, pel que fa als efectes de la pandèmia de la COVID19 que va alterar el decurs 
de la vida social i econòmica de la nostra ciutat, comarca, i del món sencer. Tanmateix, 

cal dir que pel que fa a la nostra tasca habitual com a associació, va tenir alguns efectes afegits. 
D’una banda, la crisi econòmica desencadenada, d’una extrema duresa, en sintonia amb la 
gran crisi sanitària, va colpejar d’una manera encara més acusada a la població migrant, que en 
general viu en una situació econòmica més precària, amb menys estabilitat laboral i menor 
capacitat d’accés als recursos institucionals que van començar a veure’s desbordats ben aviat. 
D’una altra, per a la nostra població de sol·licitants d’asil va ser un any molt dur quant un 
important contingent d’ella va veure com anava acabant la protecció del programa estatal 
d’asil que administra la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, en depassar el seu termini 
màxim d’estada que en general és de dos anys, i de l’altra van anar arribant resolucions de les 
sol·licituds d’asil, que, seguint la regla general, resulten denegatòries i condemnen així a la 
situació irregular de les persones que perden no solament el dret a ajudes, suports i tota mena 
de subvencions legals, sinó el dret a residir i a treballar. És a dir, els aboquen a una pura i crua 
marginalitat. 

 

Aquestes situacions crítiques ens van obligar a centrar bona part dels nostres esforços en 
facilitar ajudes bàsiques a les persones que s’havien quedat sense recursos de tota mena que 
els permetessin mantenir els seus habitatges de lloguer, i adquirir els aliments i productes de 
sosteniment més bàsics. 

Alhora, calia mantenir les nostres tasques habituals en els dos eixos que basen la nostra 
activitat com a associació: per una banda, la difusió i denúncia de les polítiques de l’Estat 
espanyol i la Unió Europea mal anomenades de migració i asil, ja que caldria més aviat 
denominar-les contra la migració i l’asil, i per l’altra l’acompanyament i suport a la integració 
social i econòmica de les persones refugiades i migrants sense recursos. 

 

Per fer front a aquestes tasques i els nous reptes, comptàvem amb la dedicació i esforç de la 
nostra trentena llarga d’associats, però evidentment calia un esforç suplementari i la disposició 
de fons econòmics importants. Des de la nostra constitució el novembre de l’any 2018 Reus 
Refugi s’ha mantingut sense cobrar una quota fixa als associats, només amb les donacions de 
particulars i la recaptació provinent del  marxandatge en les nostres accions públiques. Calia 
donar un pas més i hem decidit buscar subvencions per no esgotar uns recursos econòmics 
sempre escassos. I hem aconseguit així al llarg de l’any dues subvencions importants, una de la 
regidoria de Participació i Ciutadania que ens ha permès recuperar diners de la nostra activitat 
en diversos àmbits, i una altra de la Fundació Privada Reddis que ens ha permès posar en 
marxa ja a final d’any la campanya “El fresc que crea caliu”, que ha permès subministrar 
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aliments frescos i altres productes bàsics a persones migrants sense recursos mitjançant la 
cooperació amb un seguit d’establiments dels mercats municipals i altres botigues locals. 

 

 

A continuació us presentem un resum de les nostres activitats. Les hem dividit en diferents 
apartats, en funció d’una classificació que permet l’anàlisi però que s’ha d’entendre sempre 
sota la lògica d’una feina no segmentada i integral que se centra en la totalitat de les persones 
destinatàries, des de la concepció que en el món no han d’existir fronteres per a les persones, 
sinó territorialització de les polítiques que impulsin el benestar comú, al contrari de la 
tendència d’aquest món anomenat globalitzat on queden excloses precisament totes les 
persones a les quals aquest mercat global no considera que donin rendiment econòmic. 

 

Aquests són els apartats: 

Accions de sensibilització ciutadana 

Subvencions directes a habitatge 

Subvencions d’aliments i altres subministraments essencials 

Subvencions a la formació 

Subvenció per assessoraments legals 

Acompanyaments personalitzats 
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1- Accions de sensibilització ciutadana.  

En aquest apartat cal incloure les habituals activitats dels primers dies d’any, amb la qual 
pretenem difondre entre la població la nostra activitat i donar-nos a conèixer, sempre 
centrant-nos de la gran problemàtica que genera la migració.  

Es tracta en general d’actes que no impliquen gran cost econòmic gràcies a la col·laboració 
desinteressada dels nostres associats i d’altres persones i entitats. En concret, tant en l’acte de 
gener com el que vam efectuar el desembre,  les despeses generades es redueixen als costos 
d’impressió de material de difusió. 

 

1.1- Acció “He de marxar” 
 

L’acte de gener es va desenvolupar el dia 3 i va consistir en una performance per conscienciar 
sobre els motius que compel·leixen a les persones a fugir i demanar acollida en altres països.  
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Aquest acte va comptar amb la col·laboració de Tebac Teatre i el grup Terra Ferma. 
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1.2-  Acció “Prou murs!” 
 

L’acció de desembre es va realitzar el dia 12, en coordinació amb la Plataforma 12D, en ocasió 
del Dia Mundial dels Drets Humans, i era una escenificació de protesta contra les polítiques 
migratòries i d’asil de la Unió Europea. 
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1.3-  III Jornades Reus Refugi sobre Migracions i Drets Humans 

Vam arribar a la tercera edició de les nostres Jornades de Migracions i Drets Humans, que vam 
celebrar com les anteriors el mes de novembre, però que es van haver de fer en format 
plenament online, gràcies a la col·laboració absolutament desinteressada del Casal 
Despertaferro per cedir-nos l’espai, i especialment de Reunim.cat pel suport tècnic 
indispensable. 

El programa pretenia recollir sobretot testimonis de com es troben les persones migrants que 
ja porten una trajectòria relativament important de residència al nostre país, per conèixer de 
primera mà les seves preocupacions, dificultats i reivindicacions.  

Va consistir en les següents ponències: 

Dia 19.11.2020: “La dignitat de la paraula: joves ex-tutelats”  

Tres joves ex-tutelats que han passat per situacions molt doloroses deprés de sortir de la 
tutela de la DGAIA ens van explicar la seva experiència i la seva voluntat de seguir endavant. 
Ens els va presentar la Gisela Vives. 

 

 Dia 20.11.2020: “Taula rodona: Migracions, relacions, emocions, relacions socials, salut 
mental, addiccions”.  

La va dirigir la nostra companya Eulàlia Sabater, i va comptar amb la presència de Tre Borràs, 
psiquiatra i psicoterapeuta familiar i directora del Pla d’accions sobre drogues de Reus, i el 
testimoni de l'Omar, que ens va explicar en primera persona les seves experiències com a 
persona migrant que ha caigut en trastorns causats per l'alcohol. 
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“La força de la autoorganització en l’experiència del Sindicat de Manters de Barcelona”

Papu Dia i Lamine Sarr, membres del Sindicat de Manters, ens van parlar 
per l’Eduard López de la seva experiència dins d'aquesta organització que exemplifica la 
capacitat resilient i autoorganitzativa d'un col·lectiu que ha estat abundantment perseguit i 
demonitzat per les autoritats.

Dia 21.11.2020: “Taula rodona: La realitat dels 

L’última sessió, conduïda per l’Aleida López, va estar dedicada a la situació dels treballadors 
temporers, i que es va complementar amb el visionat del documental realitzat per Clara 
Barbal, "El cost de la fruita", que 
Ndiaye, activista antirracista i membre de CNAA_cat i Fruita amb Justícia Social i de Safiya 
Kerchaoui, membre de Red Antirracista de Tarragona
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1.4 – Tallers i xerrades 

 

També és indispensable fer esment d’una de les tasques que valorem més positivament en la 
nostra associació, i que és la impartició de tallers i xerrades sobre el fenomen de la migració a 
centres d’ensenyament o altres associacions de caire docent, quant difonen l’esperit que 
presideix la nostra activitat entre la gent més jove i en formació encara.  

Enguany hem fet tallers i xerrades a: 

- Institut Ramon de la Torre 

- Institut Torredembarra 
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Malauradament, l’activitat ha quedat interrompuda per la pandèmia, però la Comissió 
d’Educació ja treballa per a la reactivació de la seva tasca exterior, i està buscant també 
sinergies amb altres entitats que treballen en aquest àmbit. 

Caldria afegir les nombroses participacions en programes dels mitjans de comunicació locals i 
nacionals en què no desestimem cap ocasió per fer una difusió pública de la nostra tasca i la 
denúncia de les mancances de les polítiques d’acollida. 

 

1.5- Altres actes al carrer 

Per últim, per destacar només algun dels actes que hem fet per difondre en públic la nostra 
activitat diària en alguns aspectes concrets, sovint amb cooperació amb altres entitats del 
territori o dins de campanyes nacionals en les quals col·laborem, el 20 de juny vam organitzar 
una concentració a la plaça del Mercadal de Reus per donar a conèixer la  llarga i intensa 
campanya en suport de la regularització de totes les persones migrants en situació irregular, 
conjuntament amb la Xarxa Antiracista de Tarragona, l’Associació Senegalesa de Reus i  
la Unitat contra el Feixisme i el Racisme de Reus  
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En aquest apartat podem incloure la despesa de 540 € destinats a una acció que va transcórrer 
durant l’any anterior, en col·laboració amb diversos establiments comercials locals, que va 
consistir en la pintada de diverses persianes de botigues sota el lema de “Murals que obren 
portes”. 
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2- Subvencions directes a habitatge 

Es tracta d’un capítol de subvencions directes o indirectes per mantenir un habitatge a 
persones migrants amb risc d’exclusió, i que no tenen recursos ni subvencions d’altres 
institucions.  

En aquest apartat hi ha pagaments directes per sobrevenir a despeses de lloguer en 
moments puntuals, i el lloguer d’una habitació que hem cedit a joves ex-tutelats que en 
aquest moment es troben sense allotjament. 

En total vam destinar prop de 1.800 € a aquest apartat, sens dubte el que va suposar més 
cost en termes monetaris. 

 

3- Subvencions d’aliments i altres subministraments essencials 

En aquest apartat hem dedicat esforços molt diversos per mantenir ajudes 
complementàries a persones migrants amb insuficiència de recursos, situació que s’ha 
agreujat enmig de la pandèmia. En molts casos hem trobat la col·laboració d’altres 
institucions i particulars, que han desplegat una àmplia xarxa de solidaritat.   

Com a exemple, la donació que per Nadal ens va fer la botiga de Veritas Reus  d’una 
cistella d’aliments. 
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També cal destacar la col·laboració de joves tutelats i extutelats des de les entitats 
Diagrama i Eduvic que ens han ofert, amb un gran esforç d’estalvi per la seva part, 
aliments de manera periòdica o puntual, i també una aportació econòmica que va sorgir 
del seu propi treball. Es tracta d’una col·laboració molt rellevant per l’alt sentit de la 
solidaritat que demostra per part de les persones que ens les han ofert. 

 

 

Hem posat en marxa el mes de desembre la campanya “El fresc que crea caliu”, projecte 
subvencionat per la Fundació Privada Reddis amb 3.100 €, que en col·laboració amb una 
dotzena d’establiments dels dos mercats municipals i altres comerços de proximitat, han 
abastit 15 famílies de productes bàsics, fonamentalment aliments frescos (carn, verdures i 
peix).  
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També vam destinar a més una quantitat de 625 € dels nostres fons propis. 

Igualment, en termes de roba vam exercir una important tasca de distribució, que van 
suposar un important esforç logístic per fer arribar el nostre gran fons de roba que prové 
de donacions de particulars. 

També hem canalitzat la donació de mobiliari i petits electrodomèstics, per tal de cobrir les 
mancances en alguns dels habitatges. 

Com cada any també, hem assegurat per Nadal que els nens i nenes de les famílies 
migrants amb menys recursos obtinguin els seus regals del Tió i del Reis, amb la 
contribució de les donacions generoses deaprticulars. 

 

4- Subvencions a la formació 

Hem destinat esforços també a donar suport a l’escolarització i a la formació ocupacional, 
assistint a persones en moments en què no podien assumir despeses no cobertes per 
altres institucions. 

Aquest capítol va suposar una dedicació de diverses gestions per assegurar la presència a 
cursos de formació, en col·laboració amb centres de formació com Mega-System de Reus, 
en ocasions amb subvenció de desplaçament, i també l’accés a la formació reglada en 
alguns casos de joves que no havien pogut acollir-se al circuit normalitzat de matriculació.. 

 

Aquest capítol va suposar una despesa de 330 €. 

 

5- Subvenció per assessoraments legals 

En aquest apartat figuren pagaments destinats al suport per despeses de professionals en 
procediments de defensa jurídica contra situacions abusives, com el d’un cas de 
desnonament il·legal patit amb violència, o en un altre cas per preparar una demanda de 
divorci. 

La despesa va suposar uns 200 €, encara que queda compromesa una quantitat de prop de 
600 € més.  

Cal esmentar aquí i agrair la tasca desinteressada de suport de la Gestoria Llurba-Garzón 
que ens assessora en termes administratius. 
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6- Acompanyaments personalitzats 

Encara que es tracta d’una aportació social que no es pot quantificar econòmicament, 
potser sigui la més rellevant de totes: l’acompanyament i suport personal que fan els 
nostres associats a les persones refugiades i a migrants sense recursos, en molt diverses 
facetes. Els acompanyaments van lligats a molts dels aspectes ja recollits abans en aquesta 
memòria, però potser cal esmentar també el de les gestions administratives i de tot tipus 
que moltes vegades necessiten, per manca d’habilitats culturals (idioma, coneixement de 
l’entorn, circuits socials bàsics) o per altres tipus d’obstacles en què es troben, 
fonamentalment de cara a les administracions públiques que sovint no tenen en compte 
en el seus protocols d’atenció la singularitat d’aquestes persones. Això ha estat 
especialment destacat en l’any que hem passat, on els tràmits administratius han estat en 
la majoria dels casos gairebé impossibles de fer sense una capacitació electrònica digital, 
bé per fer tot el tràmit o bé per accedir al presencial. 

En aquest sentit, també ens ha perjudicat el tancament de les instal·lacions dels centres 
cívics municipals, on solíem desenvolupar aquestes atencions. Actualment tenim ja molt 
avançada la disponibilitat d’un local propi que ens ha de solucionar aquest problema i 
evitar que hàgim d’usar els nostres domicilis particulars per a aquest tipus de gestions. 

Cal destacar en aquest apartat la tasca de les companyes que han dut a terme la campanya 
de seguiment de l’empadronament a la ciutat a persones a les quals no se les reconeix que 
tinguin un domicili, que hem seguit en col·laboració amb la Coordinadora Obrim Fronteres 
(COF), organització d’àmbit nacional a la qual estem adherits. Les gestions han anat des de 
l’acompanyament en tots els tràmits a les persones interessades, a la denúncia i al es 
converses amb els responsables municipals i el Síndic de Greuges Municipal per mirar de 
solucionar, a banda dels casos concrets, la pràctica administrativa que impedeix a persones 
i famílies residents al nostre municipi accedir al padró, d’acord amb el dret que la legislació 
els reconeix. 

Cal esmentar l’acte de roda de premsa oberta que vam efectuar el dia 31 d’octubre per 
donar a conèixer la Campanya PadróXTotes. 
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Aquesta tasca també s’estén als casos d’assessorament legal que hem reflectit a l’apartat 
anterior, ja que hem canalitzat la via per obtenir-lo, ja sigui gratuït o no, en els casos 
esmentats i en d’altres com els recursos judicials contra la denegació de l’asil. En el cas de 
la denúncia per un desnonament violent (produït a la veïna població de la Selva del Camp), 
hem participat també en la campanya pública de denúncia. 

 

 

Afegim en aquest apartat una quantitat de 350 € en concepte d’ajuts de transport  que 
vam donar a persones sol·licitants d’asil que desafortunadament van haver de marxar de la 
nostra ciutat, en ser-los denegada la seva sol·licitud d’asil. 
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