
er pressió i soroll fins que es
moguin les institucions.
Aquest és el clam de les enti-
tats que durant dos dies con-

secutius han sortit al carrer a la ca-
pital catalana, per denunciar la vul-
neració de drets i llibertats que està
patint la població afganesa amb l’ar-
ribada dels talibans al poder. “Pen-
sen que estan soles i que no es fa res
des d’aquí, això et trenca el cor”, ex-
plica Jessica Caneo, membre de
l’agrupació Catalunya Abolicionista
Plataforma Feminista Catab, que
dimarts es concentrava amb un
centenar de persones a les portes
de la seu de les Nacions Unides a
Barcelona per donar suport a una
desena de dones afganeses refugia-
des des de fa uns anys a Barcelona.

En la concentració es van exhibir
cartells amb missatges com ara “Ni
el vel ni el burca són roba ni cultura.
Són armes feminicides” o “No de-
fenso cap religió perquè totes estan
contra les dones”, i van reclamar
una resposta internacional. Una de
les refugiades va explicar el seu tes-

F

timoni en témer pel futur de la seva
germana, que està sola a l’Afganis-
tan, on des de dilluns els infants
han deixat d’anar a l’escola amb la
por que les nenes de dotze anys si-
guin obligades a casar-se. La plata-
forma alerta que el fonamentalisme
es pot radicalitzar, també a Barce-
lona, i han acordat donar visibilitat
amb noves accions les properes set-
manes en solidaritat amb les dones
i nenes afganeses.“Veient el futur
que els espera, hi ha molts ciuta-

dans que volen saber com poden
adoptar o acollir infants”, explica
Caneo, que lamenta que no es pugui
canalitzar tota aquesta solidaritat
perquè “tot està aturat”, coincidint
amb l’època de vacances per a enti-
tats i l’administració a “mig gas”.

Una vintena d’entitats van afe-
gir-se a la segona convocatòria de

Ca la Dona, ahir al vespre a la plaça
Sant Jaume, amb la lectura d’un
manifest per exigir la fi de les vio-
lències a l’Afganistan i reclamar a la
Unió Europea i als governs espa-
nyol i català “l’immediat reconeixe-
ment d’asil polític a les persones
que fugen del país. El president de
la Generalitat, Pere Aragonès, va
avançar dilluns que Catalunya està
preparada per acollir tants refu-
giats i refugiades de l’Afganistan
“com faci falta”. La consellera d’Ac-
ció Exterior i Govern Obert, Victò-
ria Alsina, reiterava a Catalunya
Ràdio que volen acollir a tants afga-
nesos “com sigui possible”, però que
hauria de ser la Unió Europea qui
organitzés el repartiment.

Segons va explicar la consellera,
aquest dimarts va remetre al minis-
tre d’Afers Exteriors, Unió Europea
i Cooperació, José Manuel Albares,
una missiva reclamant que proce-
dís “a l’expedició urgent de visats
humanitaris”. Alsina considera que
aquesta mesura urgent “per a tots
els casos en què la sortida immedia-
ta del país sigui un requisit impres-
cindible per protegir les seves vides
i altres drets humans més elemen-

tals”. El govern català també treba-
lla en les possibilitats d’acolliment i
està elaborant una llista de fami-
liars dels afganesos que ja són a Ca-
talunya, que també serien conside-
rats casos urgents. L’Ajuntament
de Barcelona ha ofert 50 places per
a l’acollida de refugiats, que es po-
drien ampliar més endavant, i esta-
rien pensades per als més vulnera-
bles, per a dones i infants.

Tot i que el conjunt de la població
civil afganesa està patint les conse-
qüències de la recuperació del po-
der dels talibans, són els infants i
les dones les veritables víctimes en
el retrocés en matèria de drets hu-
mans. Des del començament del
2021, el nombre de víctimes civils a
l’Afganistan ha augmentat gairebé
un 50%, i entre aquestes hi ha ha-
gut més dones i infants que en els
primers sis mesos de qualsevol any
des que van començar els registres,
el 2009, segons va informar l’ONU
al juliol.

La consellera d’Igualtat i Femi-
nismes, Tània Verge, assegurava
que és ara quan es posarà a prova el
compromís de la Unió Europea amb
els drets humans i qualificava el go-
vern talibà com un “règim fona-
mentalista misogin”. També des del
Consell de l’Advocacia Catalana, en-
capçalat per la seva presidenta, Ma-
ria Eugènia Gay, es denuncia que la
imposició dels moviments talibans
“comporta un greu retrocés dels
drets i les llibertats de la població ci-
vil afganesa”. La Generalitat està
treballant amb l’Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament
per enviar ajuda humanitària al
país, tot i que estan a l’expectativa
de veure com es relacionen els tali-
bans amb la comunitat internacio-
nal i com organitza la Unió Europea
aquest enviament. ■

Noestan soles

552
Els infants que,
segons Unicef,
han mort a l’Afga-
nistan des de
principi d’any, i
més de 1.400 han
resultat ferits.

18
Els milions de per-

sones, inclosos els 10
milions d’infants,
que segons l’ONG in-
ternacional necessi-
ta ajuda humanità-
ria.

50
Les places  que té
disponibles per aco-
llir refugiats l’Ajunta-
ment de Barcelona.

CLAM · Diverses entitats surten al carrer per denunciar la vulneració del drets i les llibertats de la
població civil afganesa i clamen a l’administració que actuï amb urgència COMPROMÍS · La
Generalitat s’ofereix per acollir refugiats i treballa en una llista dels familiars dels afganesos que
viuen a Catalunya REFUGI · L’Ajuntament de Barcelona té 50 places disponibles

Elena Ferran
BARCELONA

Per segon dia consecutiu, diverses entitats es van mobilitzar, ahir a la plaça Sant Jaume, en solidaritat amb la població afganesa ■ JUANMA RAMOS
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“Veient el futur que els
espera, hi ha ciutadans que
volen saber com adoptar o
acollir infants”
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“Veient el futur que els
espera, hi ha ciutadans
que volen saber com
adoptar o acollir
infants”

ELENA FERRAN - BARCELONA

Fer pressió i soroll fins que es moguin les
ins ti tu ci ons. Aquest és el clam de les enti- 
tats que durant dos dies con se cu tius han
sor tit al car rer a la capi tal cata lana, per
denun ciar la vul ne ració de drets i lli ber tats
que està patint la població afga nesa amb
l’arri bada dels tali bans al poder. “Pen sen que estan soles i que no es fa res
des d’aquí, això et trenca el cor”, explica Jes sica Caneo, mem bre de l’agru- 
pació Cata lu nya Abo li ci o nista Pla ta forma Femi nista Catab, que dimarts es
con cen trava amb un cen te nar de per so nes a les por tes de la seu de les Naci- 
ons Uni des a Bar ce lona per donar suport a una desena de dones afga ne ses
refu gi a des des de fa uns anys a Bar ce lona.

En la con cen tració es van exhi bir car tells amb mis sat ges com ara “Ni el vel
ni el burca són roba ni cul tura. Són armes femi ni ci des” o “No defenso cap
religió perquè totes estan con tra les dones”, i van recla mar una res posta
inter na ci o nal. Una de les refu gi a des va expli car el seu tes ti moni en témer pel
futur de la seva ger mana, que està sola a l’Afga nis tan, on des de dilluns els
infants han dei xat d’anar a l’escola amb la por que les nenes de dotze anys
siguin obli ga des a casar-se. La pla ta forma alerta que el fona men ta lisme es
pot radi ca lit zar, també a Bar ce lona, i han acor dat donar visi bi li tat amb
noves acci ons les pro pe res set ma nes en soli da ri tat amb les dones i nenes
afga ne ses.“Veient el futur que els espera, hi ha molts ciu ta dans que volen
saber com poden adop tar o aco llir infants”, explica Caneo, que lamenta que
no es pugui cana lit zar tota aquesta soli da ri tat perquè “tot està atu rat”, coin- 
ci dint amb l’època de vacan ces per a enti tats i l’admi nis tració a “mig gas”.

Una vin tena d’enti tats van afe gir-se a la segona con vo catòria de Ca la Dona,
ahir al ves pre a la plaça Sant Jaume, amb la lec tura d’un mani fest per exi gir
la fi de les violències a l’Afga nis tan i recla mar a la Unió Euro pea i als
governs espa nyol i català “l’imme diat reco nei xe ment d’asil polític a les per- 
so nes que fugen del país. El pre si dent de la Gene ra li tat, Pere Ara gonès, va
avançar dilluns que Cata lu nya està pre pa rada per aco llir tants refu gi ats i
refu gi a des de l’Afga nis tan “com faci falta”. La con se llera d’Acció Exte rior i
Govern Obert, Victòria Alsina, rei te rava a Cata lu nya Ràdio que volen aco llir
a tants afga ne sos “com sigui pos si ble”, però que hau ria de ser la Unió Euro- 
pea qui orga nitzés el repar ti ment.
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Segons va expli car la con se llera, aquest dimarts va reme tre al minis tre
d’Afers Exte ri ors, Unió Euro pea i Coo pe ració, José Manuel Alba res, una
mis siva recla mant que pro cedís “a l’expe dició urgent de visats huma ni ta ris”.
Alsina con si dera que aquesta mesura urgent “per a tots els casos en què la
sor tida imme di ata del país sigui un requi sit impres cin di ble per pro te gir les
seves vides i altres drets humans més ele men tals”. El govern català també
tre ba lla en les pos si bi li tats d’aco lli ment i està ela bo rant una llista de fami li- 
ars dels afga ne sos que ja són a Cata lu nya, que també serien con si de rats
casos urgents. L’Ajun ta ment de Bar ce lona ha ofert 50 pla ces per a l’aco llida
de refu gi ats, que es podrien ampliar més enda vant, i esta rien pen sa des per
als més vul ne ra bles, per a dones i infants.

Tot i que el con junt de la població civil afga nesa està patint les con- 
seqüències de la recu pe ració del poder dels tali bans, són els infants i les
dones les veri ta bles vícti mes en el retrocés en matèria de drets humans. Des
del començament del 2021, el nom bre de vícti mes civils a l’Afga nis tan ha
aug men tat gai rebé un 50%, i entre aques tes hi ha hagut més dones i infants
que en els pri mers sis mesos de qual se vol any des que van començar els
regis tres, el 2009, segons va infor mar l’ONU al juliol.

La con se llera d’Igual tat i Femi nis mes, Tània Verge, asse gu rava que és ara
quan es posarà a prova el com promís de la Unió Euro pea amb els drets
humans i qua li fi cava el govern talibà com un “règim fona men ta lista miso- 
gin”. També des del Con sell de l’Advo ca cia Cata lana, encapçalat per la seva
pre si denta, Maria Eugènia Gay, es denun cia que la impo sició dels movi- 
ments tali bans “com porta un greu retrocés dels drets i les lli ber tats de la
població civil afga nesa”. La Gene ra li tat està tre ba llant amb l’Agència Cata- 
lana de Coo pe ració al Desen vo lu pa ment per enviar ajuda huma nitària al
país, tot i que estan a l’expec ta tiva de veure com es rela ci o nen els tali bans
amb la comu ni tat inter na ci o nal i com orga nitza la Unió Euro pea aquest
envi a ment.

552
Els infants
que, segons Unicef, han mort a l’Afganistan des de principi d’any, i més de
1.400 han resultat ferits.

18
Els milions
de persones, inclosos els 10 milions d’infants, que segons l’ONG
internacional necessita ajuda humanitària.

50
Les places
que té disponibles per acollir refugiats l’Ajuntament de Barcelona.
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Arriben a Madrid els primers
evacuats des de l’Afganistan
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1. Hipra compra
l’empresa Goodgut

2. No sé si pairem

3. Sant Aniol, bossa a
bossa

4. Coutinho seguirà de
blaugrana

5. Mor l’ànima de la
llibreria Context

6. Marxar de casa a
Barcelona costa 900
euros al mes

7. Baixa la pressió
sobre els hospitals i
també a les UCI

8. Lola Ferrer: referent
en la lluita pels drets
de les persones amb
Asperger

9. Borja García, a
l’aparador
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