
TESSA JULIÀ DINARÈS – ANNA GORDILLO

L’ODISSEA D’UNA FAMÍLIA



TESSA JULIÀ DINARÈS – ANNA GORDILLO

Primera edició: febrer del 2017

Disseny i maquetació: 
Estudi Miquel Puig

Edició: 
David Monserrat
Direcció editorial: 

Iolanda Batallé Prats

© 2017 Tessa Julià Dinarès, del text
© 2017 Anna Gordillo, de les il·lustracions

© 2017 La Galera, SAU Editorial, 
per l’edició en llengua catalana

Una part dels beneficis de la venda 
dels llibres es donarà a l’ONG 

Proactiva Open Arms

Casa Catedral®
Josep Pla, 95. 08019 Barcelona

www.lagalera.cat  /  lagalera@lagaleraeditorial.com
facebook.com/editoriallagalera  

 twitter.com/editorialgalera

Imprès a Liberdúplex

Dipòsit legal: B-5-2017
Imprès a la UE

ISBN: 978-84-246-6047-5

Qualsevol mena de reproducció, distribució, 
comunicació pública o transformació d’aquesta obra 

resta rigorosament prohibida i estarà sotmesa 
a les sancions establertes per la llei. L’editor faculta 
el CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, 

www.cedro.org) perquè n’autoritzi la fotocòpia 
o l’escaneig d’algun fragment a les persones 

que hi estiguin interessades.





Visc a la casa més bonica del poble.





On anem? 
Per què marxem?





I les meves joguines? 
Vull el meu llit!



Aquells socorristes que a falta d’acció per 
part dels governs van decidir traslladar-se 
a Lesbos. Amb diners de la seva butxaca, 
sense més mitjans que els seus braços i 
unes aletes. Sense por però amb una res-
ponsabilitat: la de no deixar morir més gent 
al mar. Ara volen anar més lluny.

Proactiva Open Arms és una organitza-
ció no governamental de Badalona (Barce-
lona, Espanya) la principal missió de la qual 
és rescatar del mar els refugiats que arriben 
a Europa fugint de conflictes bèl·lics, per-
secució o pobresa. Neix d’una empresa de 
socorrisme i salvament marítim.

QUI SÓN 
PROACTIVA 
OPEN ARMS
www.proactivaopenarms.org

EL 
NOSTRE 
VIATGE 
I EL SEU.

Durant els tres primers mesos del 2016, les illes gregues (Les-
bos i d’altres) han estat la principal via d’entrada dels més de 
150.000 refugiats que han arribat a Europa.

Després de l’acord entre la Unió Europea i Turquia, els refu-
giats que arriben a les illes de l’Egeu són deportats a Turquia, 
i en conseqüència, les vies d’entrada a Europa des de Turquia 
van disminuint.

D’aquesta manera, s’obren noves rutes molt més llargues i 
arriscades al Mediterrani central. Aquest trajecte és molt més 
extens -uns 300 km fins a l’illa de Lampedusa i més de 500 fins 
a Sicília-, per la qual cosa el nombre de morts en aquesta zona 
crítica és cada vegada més alt.

Des de l’inici del 2016, han arribat a les costes italianes uns 
30.000 migrants o refugiats, un 9% més que en el mateix pe-
ríode de l’any passat.

Una vegada al mar Egeu, els refugiats tenien un punt de sor-
tida i d’arribada a Europa. Sortien de la costa turca i veien les 
illes gregues a l’horitzó, que localitzaven com la seva destinació.

Ara, les rutes són molt més llargues i perilloses. El recorregut 
actual comença a la costa líbia. Els refugiats entren en embar-
cacions que poden arribar a transportar entre 150 i 300 perso-
nes, amb combustible que solament els permet fer 20 km, tot 
per arribar a aigües internacionals. Aquest recorregut pot durar 
entre 1 i 2 dies.

Un cop es troben en aigües internacionals, la sort és la seva 
única opció. Només poden esperar que algú passi i els salvi. Res 
els garanteix que això succeeixi. La desesperació és tan gran 
que s’ho juguen tot a aquesta carta.



AMB LA TEVA 
AJUDA 
COMBATREM 
LA FALTA DE 
DRETS HUMANS 
AL MAR.

El nombre de refugiats que creuen el mar 
Mediterrani augmenta cada dia, per això hi 
hem de ser.

Ens han cedit una embarcació que hem 
convertit en un vaixell medicalitzat de sal-
vament i vigilància. A més, l’equip s’amplia 
amb una tripulació de professionals i vo-
luntaris de Proactiva Open Arms per ajudar 
que disminueixin els naufragis a les aigües 
internacionals del Mediterrani.

Rescatarem les persones que necessitin 
la nostra ajuda al mar.

Fa un any va tenir lloc el pitjor naufragi 
de la història, amb més de 800 persones 
desaparegudes al Mediterrani. Just un any 
després, més de mil persones han desapa-
regut en una sola setmana en diversos nau-
fragis. No volem que torni a passar. No ho 
permetrem.

Serem els ulls i la veu que denuncien el 
que està passant. El que ningú ens explica.

Serem les mans que salven vides i serem 
els ulls i la veu que denuncien.
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