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CRIDA PER A LA RESPOSTA A UNA EMERGÈNCIA DETERMINADA 

CONFLICTES ARMATS A SÍRIA, TERRITORIS KURDS, IEMEN I LÍBIA 

 

ORIGEN DE LA NECESSITAT DE RESPOSTA (CONTEXT D’INTERVENCIÓ) 

Per tal d’iniciar o reforçar actuacions humanitàries a la població civil en territoris de la 

Mediterrània i de l’Orient Mitjà en guerra o conflictes armats, molts d’ells afectats per la 

venda d’armes espanyola o europea i on hi ha grans vulneracions dels drets humans, 

l’Ajuntament de Barcelona fa aquesta crida a les entitats acreditades per l’Ajuntament 

com a expertes en acció humanitària i emergències perquè presentin propostes de 

projectes 

Concretament a: 

- Síria 

- Territoris kurds 

- Líbia  

- Iemen 

La recent incursió de l’exèrcit turc en el nordest de Síria fa que actualment centenars 

de milers de persones es trobin en perill, obrint la porta a més patiment i més 

moviments de persones desplaçades en els territoris Kurds. 

A més, malgrat la reducció de la violència en moltes parts de Síria durant el darrer 

any, la vulnerabilitat subjacent de la població siriana és molt preocupant: els mitjans de 

vida destruïts, les infraestructures insuficients, les limitades oportunitats econòmiques i 

l’augment dels preus intensifiquen encara més la situació i restringeixen el poder 

adquisitiu de la població siriana. 

Segons Nacions Unides, 11,7 milions de persones necessiten diverses formes 

d’assistència humanitària, 6,2 milions de persones es troben en situació de 

desplaçament (algunes s’han desplaçat múltiples vegades), 6,5 milions tenen una 

situació d’inseguretat alimentària severa i necessiten aliments i mitjans de vida per 

reforçar la seva resiliència. Tres de cada cinc infants i les seves famílies necessiten 

ajut humanitari.  

 

D’una altra banda, una de les pitjors crisis humanitàries que existeix actualment al món 

és la del Iemen. Es calcula que el 80 % de la població total al Iemen necessita algun 

tipus d’assistència i protecció humanitària. El Pla de resposta humanitària del Iemen 

(YHRP) de Nacions Unides per al 2019 estableix que es necessita donar suport a més 

de 20 milions de persones.  

Cal esmentar que l’Ajuntament de Barcelona va fer una declaració institucional el 28 

de setembre de 2018 en la que expressava, entre d’altres, el rebuig a l’autorització de 

l’exportació de 400 bombes a l’Aràbia Saudita pel risc que fossin utilitzades per 

cometre o facilitar violacions greus de drets humans i del dret internacional humanitari 

al Iemen, així com la necessitat d’activar la cooperació internacional en aquest país, 
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mitjançant una línia d’ajut d’emergència específica a la crisi humanitària causada pels 

atacs a la població civil.   

Per últim, Líbia, a la mediterrània central, és testimoni de grans vulneracions de drets 

humans i s’ha convertit en un autèntic infern per a les persones refugiades i migrants 

que es troben en el país, moltes de les quals en el camí entre Àfrica i Europa.  

Actualment, Nacions Unides estima que a Líbia hi ha 823.000 persones que tenen 

necessitat d’ajut humanitari.  

Així doncs, atenent a la greu situació que pateix la població de Síria, dels territoris 

kurds, Iemen i Líbia, motivada principalment pels conflictes armats, l’Ajuntament de 

Barcelona fa una crida per a respondre a la situació d’emergència humanitària en 

aquests territoris.  

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA CRIDA I REQUISITS DELS PROJECTES: 

 

ÀMBIT GEOGRÀFIC:  

Es podran presentar projectes que s’executin a qualsevol dels territoris següents: 

 Síria  

 Territoris kurds 

 Iemen 

 Líbia 

Es finançarà com a mínim un projecte per a cada territori, sempre que quedi garantida 

la qualitat del projecte. 

SECTOR D’INTERVENCIÓ: Qualsevol sector afectat per la crisi, prioritzant població 

vulnerable, amb especial atenció a la infància.  

CRÈDIT PRESSUPOSTARI DE LA CRIDA: amb càrrec a la partida pressupostària 

48902.23291.0701 es consignen 400.000 euros com a import total.  

QUANTIA MÀXIMA DE LA SUBVENCIÓ A SOL·LICITAR: 100.000 euros. L’import de 

la subvenció no excedirà el 80% del cost total de la intervenció.  

Durada màxima dels projectes i data d’inici: 12 mesos, amb inici d’execució l’any 

2019.  


