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JORDI PUIG > FOTOGRAFIA

Refugiats. El 2013 va néixer a Salt l’Associació Solidària amb el Poble Sirià. Els primers que en van formar part van ser 
joves que arribaven de Síria i sentien que havien d’ajudar els seus compatriotes. Se sentien malament per haver deixat el 
seu país. La fotografia es va fer a casa de la Soumaya Waez el diumenge 20 de març a les 12.47 h. El marit de la Soumaya, en 
Rafaat, és sirià, de la ciutat d’Alep. Va arribar com a emigrant a Catalunya el 2001. A diferència d’ell, els altres sirians de la 
fotografia són exiliats i han arribat a Catalunya els darrers dos anys. La Najat, en Samir i l’Obada van arribar gràcies al rea-
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grupament familiar. En Jamal i l’Azhar van arribar la primavera de 2013 procedents de Turquia amb visat de turista. L’Aref, 
l’Afnan, en Samir petit i la Hanan van arribar el desembre del 2014, després de viatjar des de Síria fins al Marroc i des d’allà 
van entrar a la península ibèrica amb un visat de turista. Fa poques setmanes que l’Aref i l’Afnan han aconseguit el permís 
de treball. L’Ahmad va arribar el setembre del 2015, després d’anar de Turquia a Samos amb pastera. Des d’allà, en lloc 
de demanar asil i inscriure’s a les llistes, va anar fent trajectes curts amb autocar i tren i va anar passant les fronteres de 
nit, buscant els punts menys vigilats i fent servir el GPS. Va aconseguir arribar a Alemanya i des d’allà a Catalunya. Tots 
ells esperen poder refer les seves vides i ajudar els sirians que, com ells, fugen d’una guerra de final encara imprevisible.
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