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OBJECTIUS

VEURE, ESCOLTAR i CALLAR
Quina resposta reben des de l’asil les persones que fugen de la violència de las maras?

SEMINARI
INTERNACIONAL

Hondures, El Salvador i Guatemala són tres dels països més perillosos del món, amb uns 
índexs d’homicidi molt més elevats que la mitjana mundial. En aquests països la presència 
de les maras és endèmica, sobretot a les grans ciutats, on operen amb una violència brutal 
i amb total impunitat. Arriben a controlar fins i tot àrees importants del territori on aconse-
gueixen crear un ambient generalitzat de terror entre la població local. Tot això ha creat 
una de les crisis de refugiats més invisibles del món: segons dades de l’ACNUR, nombre de 
persones procedents del Triangle Nord d’Amèrica Central s’ha multiplicat exponencial-
ment de manera alarmant al llarg de la darrera dècada. Així doncs, en aquesta jornada 
internacional de formació i reflexió analitzarem les causes i les conseqüències que deriven 
d’aquest fenomen amb l’objectiu de reforçar el dret d’asil a través del coneixement i la 
sensibilització sobre la violència de les mares com a factor de desplaçament forçat per tal 
de fomentar la mobilització ciutadania i les accions d’incidència en favor de promoure 
l’accés i el reconeixement del dret d’asil per a les persones que arriben aquí fugint 
d’aquest tipus de violència. Finalment es fomentarà el diàleg entre experts amb diferents 
backgrounds amb l’objectiu d’esbossar polítiques públiques favorables a aquest col·lectiu 
i s’instarà a emprendre accions polítiques per acabar amb les causes dels desplaçaments 
forçosos i les vulneracions de drets per aquestes causes.

• Analitzar l'origen, les causes i les conseqüències de les maras.

• Analitzar quin impacte tenen les maras a nivell local i internacional.

• Analitzar la situació actual al Triangle Nord d'Amèrica Central.

• Analitzar quin és el rol de les dones en les estructures internes de les maras.

• Analitzar quina és la situació dels sol·licitants d'asil per persecucions de maras 
a l'estat espanyol.

• Analitzar els reptes generats per la denegació del dret d'asil a les persones que
fugen de maras.

• Donar veu i visibilitat a testimonis de víctimes de desplaçaments forçats per
persecució de maras.

• Proposar polítiques públiques i d'incidència favorables a les víctimes i desplaçats
forçats víctimes d'aquest tipus de fenòmens.



PROGRAMA

SEMINARI INTERNACIONAL:
VEURE, ESCOLTAR i CALLAR

HORARIS

09:00 Inauguració de la Jornada

09:30 Origen de les “maras” i violència organitzada
a Amèrica Central

Roberto Valencia,
escriptor i periodista de El Salvador

10:00 Estat de la seguretat ciutadana a Amèrica Central
i mecanismes públics fallits

Sergio Maydeu-Olivares,
analista de seguretat Internacional, CIDOB

11:00 Ser dona a El Salvador Testimoni de dona refugiada

11:30 COFFEE BREAK

BLOC MATÍ I: L’ORIGEN DE LES MARAS AL TRIANGLE NORD D’AMÈRICA CENTRAL

10:30 El rol de les dones en l’estructura de les “maras” Majo Siscar, periodista especialitzada
en Amèrica Central i maras

12:00 Situació actual a Amèrica Central: el cas d'Hondures, 
Guatemala i el Salvador

Daniel Rodríguez Suárez,
professor Ciència Política especialitzat

en Llatinoamèrica, Universitat de Girona

13:00 Desplaçament forçat per la violència de les maras
i dret d’asil a l'estat espanyol

Gisela Cardús, advocada de CCAR

13:30 Reptes generats per la denegació del dret d’asil
a les persones que fugen de maras

Patricia Simón, Periodista i autora de la
publicació conjunta amb CEAR

"Buscamos refugio: nuestra guerra son las maras"

14:00 Pausa

12:30 Activisme i periodisme: una vida a l’exili Milthon Robles, periodista hondureny, 
refugiat i escriptor acollit pel PEN

HORARIS
BLOC MATÍ II: LA SITUACIÓ ACTUAL DELS PAÏSOS DEL TRIANGLE NORD I LA RESPOSTA
DE LA INSTITUCIÓ DE L'ASIL A L'ESTAT ESPANYOL

16:30 “La Mara anda suelta”: el jovent a El Salvador actual

17:00 Espai per a conclusions i preguntes

Agnès Marquès, periodista

16:00 Situació psico-social de
les persones que fugen 
de la violència organitzada

Stella Evangelidou, PhD - Global Mental Health Specialist,
VHIR Senior Clinical Researcher in Transcultural Psychiatry,

Mental Health and Psychosocial Support Specialist
 in humanitarian Settings

15:30 Una vida extorsionada Testimoni de persona refugiada

HORARIS
BLOC TARDA: REPTES, CONSEQÜÈNCIES I RESILIÈNCIA DAVANT DE LA VIOLÈNCIA ENDÈMICA
DE LES MARAS
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