
La “Jungle” de Calais (Nord–Pas-de-Calais, FRANÇA) 

 

La “Jungla” és una vasta extensió de terreny situat al costat del port en una zona 

industrial de Calais (França). L’aire és una barreja de brisa marina i forta olor a peix i a 

deixalles de les indústries properes. El vent bufa fort i una pluja intermitent converteix sovint 

en un fangar la superfície de terra irregular i bruta. La “Jungla” és un mar de plàstic sobre 

fang. Una presó a cel obert on milers de persones conviuen aglomerades en precàries 

construccions de fusta folrades amb lones i cinta americana sota cobertures de plàstic. Les 

condicions de vida són terribles, l’esperança, una quimera. 

Des de fa anys, Calais s’ha convertit en un trampolí cap al somni britànic. Milers de 

migrants i demandants d’asil arriben a França amb l’esperança de creuar cap al Regne Unit. 

La crisi d’asil provocada per la cruesa dels conflictes a l’Orient Mitjà, Àfrica i Àsia, que han 

provocat l’èxode humà més gran des de la Segona Guerra Mundial, i la falta de respostes de 

les institucions, han fet augmentar de forma exponencial el nombre de persones que viuen als 

campaments de Calais. El que en un principi no eren més que assentaments de pas, 

irregulars i poc habitats, s’ha convertit en un dels campaments de refugiats més grans en 

territori europeu, on hi malviuen entre 3.000 i 5.500 persones en funció de l’època. 

L’organització del camp i tots els seus serveis, l’assistència legal, social, mèdica, 

psicològica, l’educació, l’entreteniment, el menjar… tot a “La Jungla” depèn de la solidaritat de 

voluntaris arribats de tot el món i de diverses ONG i plataformes ciutadanes. Fa només uns 

mesos, les autoritats franceses van decidir construir un camp alternatiu al costat del 

campament original. Contenidors prefabricats amb aigua corrent i electricitat a canvi d’un 

registre que la majoria de migrants refusa i que a més a més, limita la seva llibertat de 

moviment. 

A Calais només hi ha tres possibilitats: aconseguir creuar el canal de la Mànega en 

camions frigorífics o trens, demanar asil a França o fer de nou la maleta per provar sort a una 

altra banda. Però els controls fronterers s’han intensificat i el camp està rodejat d’altes 

tanques folrades de  concertines i ha augmentant el preu per aconseguir creuar al Regne Unit 

a través de màfies. Per tot això, per a molts s’ha convertit en impossible creuar i han quedat 

bloquejats als campaments. Per si fos poc, com a mesura de pressió el govern francès va 

decidir desmantellar el campament poc a poc. El mes de març passat, sota una intensa pluja 

de gas lacrimogen i un exagerat dispositiu policial, van començar a arrasar construccions a les 

que milers de persones anomenaven “casa”, així com una escola, una església, bars, 

restaurants i botigues que s’havien creat fruit de la pròpia organització social del campament. 

Un campament que a dia d’avui s’ha convertit en un espai al límit entre la fugida de la guerra i 

la vida a l’exili. 
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