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L'any 2008 marcarà un punt d'inflexió
en matèria d'immigració i d'asil, en el
que les polítiques d'integració són mo
dificades per polítiques d'expulsió.
L'aprovació de la Directiva de la Ver
gonya, i el pla de retorn voluntari
marquen, juntament amb la
consolidació de l'externalització de les
fronteres i les devolucions massives,
aquesta acusada tendència.
Des de la Comissió Catalana d'Ajuda
al Refugiat veiem amb consternació
totes aquestes iniciatives contràries a
allò, en què de debò considerem que
cal incidir, com són les polítiques socials
tendents a equiparar la igualtat
d'oportunitats de les persones refugia
des i immigrants al nostre país i garantir
els drets d'aquestes.

Molts consideren que discutir les po
lítiques hegemòniques és un gest inge
nu. Per nosaltres la ingenuïtat recau
en fingir que els desafiaments de les
migracions globals poden resoldre's
amb murs i lleis repressives. La
temptació de tancar els ulls davant la
realitat té i tindrà conseqüències, se'ns
dubte, tràgiques; tant per aquelles
persones que es veuen obligades a
fugir de les més greus violacions de
drets humans i aquelles que busquen
oportunitats en altres indrets, com pel
conjunt de la ciutadania.
En el nostre treball quotidià, constant,
compromès i crític hem seguit denun
ciant la vulneració del dret d'asil
a l'Estat es
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panyol i aportant propostes per enfortir
la institució, i hem estès la mà a les
persones refugiades per contribuir a
que Catalunya sigui una veritable terra
d'asil.
Dia a dia, ens fem ressò del valor de
les persones refugiades i del seu com
promís social que s'arrela en la vida,
en la realitat que quan els contextos
socials són violents, injustos i totalita
ris, cal comprometre's a canviar-los; i
la responsabilitat social de fer-ho.
Convidem a la ciutadania a impregnarse d'aquests valors i a defensar amb
nosaltres el dret d'asil i els drets de
les persones refugiades i immigrants.
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El n ost r e t r e baL L amb
Les persones refugiades i immigrants
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Aquest any 2008 volem destacar les
següents tendències en l'àmbit de l'asil:
S'ha produït una disminució de grups
familiars. La principal tendència és la
d'home, sol, entre 20 i 40 anys, amb
la família al país d'origen.
En relació a la distribució per gènere,
cal destacar la disminució de dones
sol·licitants d'asil.
També hem de destacar l'arribada
d'un gran nombre d'afganesos provi
nents de Grècia, que han sol·licitat
asil al nostre país. En aplicació al
Reglament de Dublín, que especifica
que els casos d'asil han de ser estu
diats pel primer país d'Europa pel que
s'ha entrat, seran retornats a Grècia

perquè allà s'estudiïn els seus expe
dients d'asil, malgrat la posició de
l'ACNUR1 contrària a que siguin retor
nats a Grècia.
La inadmissió a tràmit de pràcticament
tots els expedients d'asil de Costa
d'Ivori, quan la situació al país continua
sent d'inestabilitat i es registren atacs
i enfrontaments contra la població
civil, malgrat els acords de pau signats.
No se'ls reconeix, tampoc, les raons
humanitàries previstes a la normativa.
Els principals països de sol·licitants
d'asil no s'han modificat. Els nostres
col·lectius d'atenció més nombrosos
continuen sent Costa d'Ivori i Colòmbia.
Però destaquem l'increment de peti
cions de ciutadans de Gàmbia que
fugen del seu país per persecució po
lítica del règim i/o per ser perseguits
per la seva orientació sexual.

1 Posición del ACNUR relativa al retorno de solicitantes de asilo a Grecia de conformidad con el Reglamento de Dublín, de data 15
dabril de 2008.
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Aquest any continuem manifestant el
baix nombre de peticions d'asil en
frontera aèria que es produeixen a
l'Aeroport del Prat del Llobregat. Igual
ment el nombre de peticions d'asil en
frontera marítima a Catalunya és
inexistent.

El nostre col·lectiu d'atenció durant
l'any 2008 buscava informació i asses
sorament en general, però sobre tot
per poder regularitzar la seva situació
jurídica.
Amb la conjuntura de crisi econòmica
que pateix el nostre país durant l'any
2008, l'accés a la via de l'arrelament
social és cada cop més difícil, princi
palment per les dificultats d'aconseguir
un contracte de treball. Igualment, la
via de l'arrelament laboral per sol·lici
tants d'asil denegats que acrediten
l'existència prèvia d' una relació laboral
de durada no inferior a un any amb
l'informe de vida laboral, continua sent

denegada per la Subdelegació del Go
vern de Barcelona.
En relació al col·lectiu de nacionals
de països subsaharians, no sol·licitants
d'asil, estem intentant aconseguir la
seva documentació del país d'origen o
la tramitació de la cèdul.la d'inscripció,
i la residència generalment per raons
humanitàries.
En general, el criteri de l'administració
alhora de donar les autoritzacions de
residència i de treball és cada vegada
més restrictiva i des del servei jurídic
treballem per a què totes aquelles
persones que hi tenen dret i com
pleixen els requisits puguin regularitzar
la seva situació administrativa. En
aquest sentit ens preocupa profunda
ment el projecte de reforma de la llei
d'estrangeria, pel seu enduriment i,
les noves restriccions perquè no deixa
marge per a situacions no taxades.
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Nepal:

4

Afganistan:

7

Sàhara (apàtrida):

3

Argentina:

5

Pakistan:

1

Geòrgia:

4

Marroc:

1

Guinea equatorial:

2

Brasil:

4

Veneçuela:

2

Algèria:

3

Togo:

1

Senegal:

2

Guatemala:

1

Sudan:

1

Guinea Conakry:

1

Rep. Dominicana:

1

Azerbaijan:

1

R.D. Congo:

1

Iraq:

2

Mauritània:

1

Moldàvia:

1

Burkina Faso:

1

Iran:

2

25

72

3

Cuba:

20

hom es

7

Rússia:

15

Genere

Gàmbia:

10

6

6
23

5

0

82

Colòmbia:
Costa dIvori:

10
do n es
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En un mateix expedient poden
concórrer diferents motius dels
previstos a la Convenció de Ginebra.
En aquests casos el motiu de persecució
no és únic, si no que és un cúmul de
situacions que originen persecució per
motius: Polítics (74%), d'Ètnia (38%),
Religiosos (6%) i Grup Social Determinat
(22%).
Gr ups famiLiars
Hem iniciat 4 expedients familiars, que
afectes a 7 menors. ( 2 Iraq, 1 Brasil,
1 Nepal)

38
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6
22
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Apàtrides:
Colòmbia:
Costa dIvori:
Gàmbia:
Rússia:
Cuba:
Nepal:
Nigèria:
Afganistan:
Sàhara:
Argentina:
Pakistan:
Palestina:
Geòrgia:
Marroc:
Guinea equatorial:
Brasil:
Veneçuela:
Algèria:
Togo:
Senegal:
Guatemala:
Sudan:
Guinea Conakry:
Rep. Dominicana:
Azerbaijan:
R.D. Congo:
Iraq:
India:
Hondures:
Mauritània:
Moldàvia:
Burkina Faso:
Iran:
Armènia:
Bangladesh:
Benín:
Bielorússia:
Bolívia:
Israel:
Líban:
Libèria:
Mali:
Rwanda:
Ucraïna:
Uzbequistan:
Sierra lleona:
Somàlia:
Sri Lanka:
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Ex p edi ents Tota Ls en S eguim ent
5
93
84
21
29
19
4
8
14
3
6
7
6
9
4
2
4
12
18
2
3
2
11
4
1
1
7
11
1
3
4
3
1
5
1
2
1
1
5
2
1
3
1
1
2
1
6
1
3

10

ResuLtats FinaLs Obt inguts
3 persones han aconseguit lEstatut de
Refugiat, tots ells ciutadans cubans,
però en els que concorrien diferents
situacions.
10 persones han aconseguit la Protecció
complementària: Ciutadans de Costa
dIvori, perseguits per motius polítics
i ètnics. Ciutadans palestins, per
pertànyer a grups social determinats.
Ciutadans i grups familiars iraquians
per opinions polítiques i creences
religioses, i per grup social determinat.
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1
1
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2
2
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3
1
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Algèria
Argentina
Armènia
Bangladesh
Benín
Bolívia
Bòsnia Hercegovina
Brasil
Bulgària
Burkina Faso
Camerun
Cap Verd
Xile
Xina
Colòmbia
Costa dIvori
Croàcia
Cuba
Equador
El salvador
Espanya
USA
Etiòpia
Gàmbia
Geòrgia
Ghana
Guinea equatorial
Guinea Bissau
Guinea Conakry
Hondures
Índia
Iraq
Iran
Itàlia
Kiriguistan
Líban
Líbia
Mali
Marroc
Mauritània
Mèxic
Moldàvia
Nepal
Nicaragua
Nigèria
Pakistan
Paraguai
Perú
Rep. Dominicana
Romania
Rússia
Sàhara Occidental
Senegal
Síria
Somàlia
Sudan
Togo
Turquia
Ucraïna
Uruguai
Veneçuela
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T r a mits R e alitz ats
El servei jurídic ha realitzat un total
de 673 atencions en expedients dasil
i 586 intervencions en estrangeria.

106

Autorització de residència i treball inicials:

38

Reagrupació familiar:

31

Comunitaris (situació de vulnerabilitat):

39

Renovacions:

41

Modificacions:

26

Cèdul.les dInscripció:

20

Altres (nacionalitat...):

26

Recursos administratius:

250

Autorització de residència per circumstàncies excepcionals:

200

25

150

Autorització de residència per arrelament laboral:

100

219

50

0

Autorització de residència per arrelament social:

(malalties greus, país en conflicte)

22
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treballen en aquests camps (Associació
Salut i Família).

Durant aquest any, les demandes més
nombroses que han arribat al nostre
servei han estat, bàsicament, vincula
des a l'assessorament en temes
d'estrangeria: renovacions de targetes
i informacions sobre l'estat dels expe
dients, arrelaments socials, reagrupa
ments familiars, sol·licituds de cites
a la Subdelegació del Govern de Bar
celona, ocupació i resolució de dubtes
vinculats a la contractació, cotitzacions
de la Seguretat Social, així com varia
cions del règim de la Seguretat Social,
cerca i derivació a cursos de formació.
Cal destacar les demandes sanitàries
de persones sense documentació o
amb baixos recursos econòmics.
També arriben demandes per cobrir la
despesa de la compra de medicaments.
En els casos que no podem donar res
posta, es fa la derivació a entitats que

Durant els mesos de fred, arriben de
mandes de llocs per dormir. En aquests
casos es fan derivacions als albergs
municipals i a aquelles parròquies o
entitats que fan acollida temporal. En
els casos de dones soles o amb fills i
joves es deriven a entitats especialit
zades en aquests sectors de població.
Des de la Comissió Catalana d'Ajuda
al Refugiat es distribueix un full infor
matiu d'albergs, centres que repar
teixen menjars i roba d'abric.
En aquelles demandes que es fa
necessària la intervenció d'advocats per
a temes penals o laborals es fa la
derivació al Servei d'Orientació Jurídica.
Cal destacar, també, la tasca
d'intermediació per tal que les persones
es puguin empadronar. Aquesta situació
és cada dia més important; les perso
nes nouvingudes tenen dificultats per
empadronar-se, fet que, a la llarga,
14

pot esdevenir un problema a l'hora de
regularitzar la seva situació i de gaudir
de targeta sanitària.

donat el context social i econòmic,
que afecten de forma directa a aquest
col·lectiu.

A nivell social, les demandes més
freqüents tenen a veure amb
informació sobre allotjament, menja
dors, classes de llengua, cobertura
sanitària, empadronament, tràmits
d'homologació de títols, procediment
d'accés a diferents recursos i
interlocució amb diferents agents so
cials dels diversos municipis.

El fet que es deneguin el 93% de les
peticions d'asil dificulta la concreció
d'aquest procés d'integració, ja que
després de passar dos anys com a
sol·licitants d'asil, la denegació els
converteix en irregulars i això suposa,
en molts casos, una situació de des
arrelament i vulnerabilitat preocupant,
per a la que ningú està preparat.

El temps que les persones sol·licitants
d'asil viuen als pisos d'acollida permet
que puguin aconseguir l'estabilitat
econòmica i la contenció emocional
necessàries per fer front a les dificul
tats que es troben en la seva arribada
al nostre país, alhora que poden tre
ballar per afavorir el seu procés
d'integració social. Però hem co
mençat a trobar noves dificultats

A la sortida dels pisos la majoria s'ha
quedat a viure a Sabadell, que és el
lloc que coneixen i on han decidit
establir-se. Durant aquest any s'ha
observat, amb especial atenció, les
condicions de precarietat en que es
troben les persones que fa temps van
sortir dels pisos, la qual cosa dificulta
que
continuïn el seu procés
d'integració inicial de forma
satisfactòria i que continuïn vivint de
forma digna.
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Aquelles persones que no són admeses
a tràmit no han pogut consolidar el
procés d'integració sòciolaboral i s'han
vist abocades a una situació irregular
i molt delicada ja que, no han aprés
l'idioma, no tenien habitatge ni cap
ingrés. Per aquests motius s'ha decidit
ampliar l'estància fins a quatre mesos
per tal de poder preparar millor la
sortida, buscar-ne altres recursos,
etc..., encara que després la situació
que es trobaran es la mateixa. A
l'actualitat dues persones es troben
en aquesta situació.
Aquest any 2008 i per primera vegada
en tots els anys que porta el programa
en funcionament, hi ha hagut gent que
s'ha vist obligada a deixar els pisos
sense trobar feina pel context i la
situació econòmica actual.
Cal destacar que, concretament a Ca
talunya, a moltes persones (30 homes
i dones al llarg de l'any) que han
sol.licitat plaça als pisos d'acollida i
no se'ls ha pogut donar resposta per

manca d'elles; els hem hagut de derivar
a altres centres de CEAR a la resta de
CCAA, a d'altres organitzacions com
CREU ROJA i a centres de la Direcció
General d'Integració dels Immigrants.
Hem continuat amb el projecte "Ciutat
i Escola" organitzat per l'Ajuntament
de Sabadell. Aquesta és una possibilitat
per fer participar a les persones refu
giades donant a conèixer la seva
situació i la del seu país, les causes
de l'exili, l'adaptació a un nou context
social i cultural, mitjançant el testi
moni d'un refugiat que explica la seva
experiència personal als instituts inte
ressats.

Aquests programes els vam iniciar a
finals del 2005 per un imperatiu huma
nitari per l'arribada de "cayucos" a les
Illes Canàries i el trasllat a la Península
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d'aquestes persones, principalment
subsaharianes. Amb tot, des de l'inici
del programa des de la Comissió Cata
lana d'Ajuda al Refugiat vam mantenir
les nostres reserves enfront un progra
ma que estableix una "acollida" molt
limitada i que no preveu la
regularització de les persones que des
de Canàries són traslladades a la Penín
sula, si bé en el seu moment podia
considerar-se que prevenia crisis
humanitàries.
Considerem que la nostra tasca en
el 2006, i també en el 2007 van ser
fonamental ja que les arribades de
persones a Canàries així ho requerien,
de fet al 2006 se'l coneix com "l'any
dels cayucos". El nostre malestar pel
disseny d'aquest programa i per la
manca d'expectatives que les perso
nes acollides en ells siguin regulari
tzades, no per la tasca que hem
desenvolupat com entitat per aquests
col·lectius d'atenció, que ens sembla
des de tots punts de vista immillora
ble, ens va portar a finals del 2008

a qüestionar-nos sobre el sentit
d'aquest programa i sobre la perti
nença de continuar-lo.
En aquests tres anys d'aquest progra
ma no hem estat capaços de regula
ritzar a les persones que hem acollit,
i la nostra tasca d'incidència i de
propostes de millora del programa
tampoc han aconseguit modificar-ne
el seu contingut.
Els nostres programes d'atenció a les
persones estan concebuts per acom
panyar a les persones refugiades i
immigrants en els seus itineraris de
integració social. Pensem que un pro
grama d'intervenció social ha de ser
capaç de transformar la realitat en la
que intervé i si aquesta no es produeix
és que està mal conceptualitzat i mal
definit, per tant, cal modificar-lo.
La impossibilitat d'aconseguir modificar
aquest programa que ve definit per la
Direcció General de Integració als Im
migrants (DGII) del Ministeri de Treball
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i Integració ens ha portat a renunciar
a ell mentre no sigui possible treballar
amb aquests col·lectius una acollida
real, acompanyada de les vies de
regularització pertinents per aconse
guir que aquestes persones es puguin
integrar de forma satisfactòria al nostre
país.

Un alt percentatge de les persones
refugiades i immigrades que es diri
geixen a nosaltres no coneix els seus
drets i els seus deures com a lloga
ters/es. Alhora, una tasca important
del servei de mediació de l'habitatge
ha estat l'assessorament jurídic, infor
mant dels drets i deures i donant la
possibilitat als usuaris/àries que des
de el servei es revisessin els contractes
de lloguer abans de signar-los.
Els dubtes jurídics sobre judicis de
desnonament i qüestions hipotecàries
han augmentat, donat la conjuntura

de crisis econòmica, que afecta espe
cialment a la població immigrada i
refugiada.
L'augment d'usuaris/àries que cerquen
un habitatge adequat per tal de poder
reagrupar a la seva família. Els requisits
per l'informe d'adequació de l'habitatge
varien en funció del municipi. Hem
de concentrar esforços en aquestes
persones, poder gaudir d'una vida fa
miliar és un del drets fonamentals que
no es pot veure negat pel fet de no
tenir accés al mercat de l'habitatge
en condicions d'igualtat a la resta de
la població.
La conjuntura de crisi econòmica que
pateix el nostre país agreuja la dificul
tat d'accedir a l'habitatge pel conjunt
de la població, fent-se especialment
patent entre la població refugiada i
immigrada. El mercat de l'habitatge
s'estreta, fent-se més restrictiu el seu
accés. A més a més, l'augment de l'atur
durant l'any 2008, especialment entre
la població immigrada i refugiada,
dificulta molt la recerca d'habitatge
sense tenir una font d'ingressos fixe.
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La valoració de l'acompanyament en
la recerca d'habitatge i gestions a les
persones sol·licitants d'asil i immi
grants, especialment amb aquells que
deixen els pisos d'acollida que gestiona
l'entitat, es positiu. Els/les propieta
ris/àries i administradors/es de finques
són menys recelosos/es a llogar-los un
pis si una entitat, en la que han estat
acollits, avala que coneix
l'interessat/da i s'ofereix a mediar, en
cas de conflicte. Creiem que l'aval
social que la Comissió Catalana
d'Ajuda al Refugiat pot oferir en
aquestes situacions pot ser una bona
garantia com a substitutòria a l'aval
bancari.
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Durant lany 2008 shan atès a 1.909
persones i shan realitzat 2830 aten
cions, de les quals 68 shan fet via
telefònica i la resta mitjançant
latenció personalitzada. La majoria
de les persones ateses són dorigen
immigrant, tot i que shan comptabilitzat 34 atencions a persones
autòctones interessades en rebre algu
na informació vinculada a tràmits des
trangeria. El perfil de la persona im
migrant és el duna persona sola, amb
família al país dorigen, sense distinció
de gènere, ja que hi ha un percentatge
bastant igualat dhomes (1593) i dones
(1237) que comparteixen aquesta
situació. Lorigen dels homes és, fona
mentalment, nord-africà (298) i
subsaharià (421), així com de Llati
noamèrica (248). La procedència de
les dones és, majoritàriament, llati
noamericana (335).

Són, principalment, les dones les que
han sol·licitat un major nombre de
reagrupacions de fills, a més de fills
nascuts a Espanya. També, en el cas
de les famílies monoparentals, són les
dones qui ostenta el cap de família.
Les famílies nuclears (parelles amb
fills) són el nombre més reduït del
conjunt dimmigrants atesos, i acostu
men a ser famílies resultants dels re
agrupaments, reagrupaments que es
duen a terme quan la dona tramita a
la parella i als fills (aquest cas no
succeeix així amb les famílies dÍndia
i Pakistan).

Gen er e i nacionalitats
Subsaharia

LLati noam eri ca

42 1

2 48

Nord A f rica

Total hom es

298

15 9 3

ALt r es

6 26
Total don es

12 37

A Ltr es

902

L Lati noam eri ca na

335

Respecte de la formació de les persones
que hem atès, la majoria delles han
fet estudis de batxillerat (613) i també
podem trobar un alt percentatge de
persones que posseeixen formació pro
fessional (421) o llicenciatures (312),
sobretot en el cas dels sol·licitants
dasil.
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P e r Na cio nalitats

(4,65%)

Algèria

2

(4,65%)

Ruanda

2

(4,65%)

Afganistan

2

(4,65%)

Iraq

2

(4,65%)

R.D.Congo

1

(2,32%)

Altres*

6

(37,24%)

TOTAL

43

10

2

9

(9,30%)

Síria (Palestina)

8

4

7

(11,62%)

Uganda

6

5

5

(16,27%)

Costa dIvori

4

(20,83%)

7

3

10

Gàmbia

2

P er Gen er e

Colòmbia

1

P e r Composicio
familiar

0

Nombre (%)

Dades estadístiques dels Pisos
dAcollida Temporal per sol·licitants
dAsil:

(100,00%)

*Persones procedents de Sierra Leone, Veneçuela, Sudan, Mali, Azerbaijan i Burkina Faso.

4

30

25

20

Nombre d'usuaris (%)

15

27,90

31

72,09

P er Edats
10

12

homes

5

32

do n es

0

7

P e rson es
sol es

Menors de 18: 6 (13,95%)
De 18 a 34:

26 (53,48%)

De 35 a 49:

10 (30,23%)

Majors de 50: 1 (2,32%)
TOTAL

4

Denegacions dasil

0

TOTAL

24

Menys de 6 mesos:

3

De 6 a 9 mesos:

1

20

Inadmesos a tràmit

18

0

16

20

Trasllats a altres centres de CEAR

14

Fi de lestància autoritzada

Nombre de
Persones

12

0

10

Trobar habitatge abans
de finalitzar lestància autoritzada

P er T emps d estada
8

0

6

Trobar treball en un
indret diferent de residència

4

Voluntària

Obligatòria

PERSONES

2

MOTIU

0

BAIXES

43 (100,00%)

De 9 a 12 mesos: 19
TOTAL: 23
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At encions G ene r aLs e fe ctuades dins deL
Pr og r a ma d AcoL Lida T e mp or aL

Dades AcoLLi da
d urg encia

208

Persones que han estat als Pisos dAcollida durant lany 2008 (1)

43

535

100

743

TOTAL

* Daquestes persones el total 30 han estat derivades a altres centres de migracions de CEAR
a altres ciutats dEspanya, centres de la Direcció General dIntegració dImmigrants (DGII) I
el de la Creu Roja (veure quadre següent).
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57*

25

Persones ateses que no han entrat al CM de Sabadell

Algèria
Benín
Burkina Faso
Camerun
Costa dIvori
Gabon
Gàmbia
Mali
Mauritània

20

ATENCIONS

15

PERSONES

10

USUARIS PROGRAMA DACOLLIDA TEMPORAL

5

0

País dorigen

Nº persones

28
1
3
1
5
1
1
2
19

Total persones beneficiàries: 61 (59 homes - 02 dones)

Dades d Aco LLida
Huma nitaria
ACTUACIONS PERSONES ATESES QUE NO HAN ENTRAT AL CM DE SABADELL

NOMBRE

4

1

Bolívia

4

Camerun

3

Costa dIvori

2

Gàmbia

4
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Ghana

1

57

Guinea Conakry

2

Mali

4

Senegal

4

programes de formació i dinserció laboral, padró, atenció social,
derivacions Serveis Socials, derivacions albergs, etc )
TOTAL

Nº persones

Algèria

Altres (informació programes socials de lentitat, derivacions a daltres

4,0

Derivació a centres de la DGII

País dorigen

3,0

2

2,0

Derivació a la CREU ROJA

1,0

24

0,0

Derivació a d altres centres de CEAR a lEstat Espanyol

Total persones beneficiàries: 27 (25 homes - 02 dones)
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Dades S e rvei M edi acio Ha bitatge

Na ci onalitat
12

10

8

don es

6

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Menys de 34: 39

48

1

Algèria 11

Frang es edatS

homes

4

Afganistan

2

Genere

0

79 persones ateses.
13 amb càrregues familiars.

De 35 a 49: 35

Més de 50:

5

Argentina:

3

Armènia:

1

Bolívia:

2

Brasil:

1

China

1

Colòmbia 12
Costa de marfil

8

Equador

1

El salvador

2

Gambia

4

Geòrgia

1

India

1

Mali

1

Marroc 10
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Situacio La bor a L

D emandes dir ect es dels de
Les Usuaris usuaries

Nepal

1

Pakistan

4

Palestina

3

Paraguai

1

Perú

1

Rússia

4

Sudan

1

Togo

1

Ucrainià

2

Veneçuela

1

In formacio sobr e els a j uts al

Atur

25

18

Tr ebaLL

15

llog ue r i a l a dquisicio d habitatg e

19

54
77

11

Int e rme dia cio

Dubt es sobr e l in fo rme d a de qua cio
de l habitatg e p e r la r eagr upa cio i
ce rca d e pisos p e r la r eagr upa cio

Ce rca d habitatg e

Nº Persones
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El fet més destacat del servei al 2008
ha estat l'augment de persones ateses
al Servei, registrant-se un augment de
més del 32 % respecte als anys ante
riors. Principalment, aquest increment
s'ha donat entre el col·lectiu d'homes
immigrants, ja que a la resta de col·
lectius el nombre de persones no ha
variat de manera significativa.
Entre les raons que justifiquen aquest
increment, se'ns dubte es troba
l'entrada en un cicle de crisi
econòmica, i per tant de menor creació
d'ocupació en general, i de clara
destrucció d'ocupació en d'altres sec
tors com la construcció i els serveis a
les empreses, sectors en el que es
venia ocupant una part significativa
d'aquest col·lectiu.
A l'Agència de Col·locació s'ha pogut
constatar aquesta situació de crisi en
que, de manera generalitzada, hi ha
hagut una disminució dràstica del nom

bre d'ofertes gestionades per les em
preses col·laboradores en diversos
sectors, com els serveis a les empreses
o l'hostaleria, situació que s'ha anat
agreujant mes rere mes, especialment
en l'últim trimestre. Aquest fet respon
tant a la situació d' estancament o
reducció de l'activitat de la major part
d'empreses, com a que davant
d'aquesta situació d'incertesa
econòmica hi ha també una menor
tendència al canvi d'ocupació, fins i
tot, en aquells llocs de treballs de
menor qualificació, pel que encara es
redueix més el nombre d'ofertes dis
ponibles.
Encara que la situació de creixement
de l'atur afecta a tots els nostres col·
lectius d'atenció, les persones que en
general estan patint les majors dificul
tats per l'accés a l'ocupació són sobre
tot els sol·licitants d'asil. Aquest fet
es deu a que és una població que ha
arribat més recentment al nostre país,
desconeix el funcionament del mercat
de treball, no pot comptar amb una
xarxa de suport ni el domini de les
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llengües autòctones, no ha tingut
temps de consolidar una trajectòria
professional al país que els permeti
facilitar l'accés a llocs de treball de
caràcter estable. Sense oblidar les
dificultats específiques amb les que
es troba aquest col·lectiu.
Malgrat aquesta situació adversa, s'ha
estat mantenint al llarg de l'any les
xifres d'inserció previstes, el manteni
ment d'aquestes s'ha degut bàsicament
a l'esforç per contactar amb noves
empreses i establir un acord de
col·laboració amb aquestes. Al llarg
de l'any s'ha contactat amb més de
seixanta empreses noves de diversos
sectors i localitats. En aquesta línia
s'han signat dos convenis de
col·laboració.
Junt al contacte amb noves empreses
com a estratègia s'ha ampliat encara
més la col·laboració amb altres entitats
amb l'objectiu de poder tenir a
disposició dels nostres usuaris/es el
major nombre d'ofertes i altres recur
sos disponibles. En concret s'ha entrat
a formar de la Xarxa d'Inserció

Sòciolaboral del Raval, de la que for
men part més de vint entitats de la
zona, i s'ha signat un conveni amb el
Casal Marianao, entitat que forma part
de la Xarxa Incorpora de la Fundació
"la Caixa". També seguim formant part
de la sectorial d'Inserció de la
Federació Catalana de Voluntariat So
cial, la Xarxa per la Inserció
Sòciolaboral i la Coordinadora per la
Llengua, ambdues de l'Ajuntament de
Barcelona.
Malgrat aquest esforç, en l'últim tri
mestre no s'han pogut mantenir les
xifres d'inserció, degut a
l'empitjorament de l'economia i
l'acceleració de la destrucció
d'ocupació, i així el nombre de perso
nes inserides a través del servei va
disminuir bruscament.
projectes e mprenedors per
pe rs ones refugi ades
Els projectes que s'han presentat al
2008 són: una botiga especialitzada
en productes orientals, un servei inte
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gral i botiga de reformes, un servei
integral de reformes i un taller de
quiromassatge i altres teràpies alter
natives.
En línies generals, es fa una valoració
positiva del funcionament del programa
al llarg de l'any, ja que s'han beneficiat
gairebé tots els usuaris que van acon
seguir finalitzar el seu Pla d'Empresa
de l'ajut a l'autoocupació, i tots ells
han aconseguit posar en marxa el pro
jecte. Al mateix temps que segueix
estable el nombre de persones ateses
i beneficiàries del programa.

A j uts a La fo rma ci o p e r
p e rso n es r e fugiad es

La principal dificultat amb que s'estan
trobant els nostres usuaris és la de
poder mantenir un projecte dins de la
conjuntura econòmica actual. Per
aquest motiu, ens proposem millorar
encara més l'assessorament per tal de
determinar adequadament les perspec
tives de viabilitat del projecte amb el
Pla d'empresa, per preveure possibles
dificultats quan es posi en funciona
ment, i millorar les estratègies de se
guiment del projecte un cop endegat.

Al llarg del 2008 s'ha pogut constatar
la consolidació del programa a
l'augmentar-se el nombre de persones
ateses i que han realitzat un itinerari
d'inserció i cursat una acció formativa
amb el seu suport. Dins d'aquest any
s'ha atès a deu persones dins d'aquest
programa, de les que cinc d'elles van
realitzar i finalitzar l'acció formativa
que s'havien plantejat.

Aquest programa es dirigeix cap a
aquelles persones que tenint l'Estatut
de Refugiat o la Protecció Subsidiària
desitgin completar el seu itinerari
d'inserció socio-laboral realitzant al
guna acció formativa que afavoreixi
el seu accés a una ocupació o la seva
promoció professional, contemplantse ajuts a la matrícula, el transport
i/o la subsistència mentre que la per
sona cursa la formació corresponent.
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Les accions que s'han realitzat amb el
suport del programa han estat: Cursos
de castellà en nivells avançats, un Curs
de Formació Ocupacional en Electrici
tat d'Edificis i un Curs del Programa
de disseny Dreamweaver.
Dins d'aquest programa es poden plan
tejar algunes modificiacions, essent
la principal la possiblitat de fer
pràctiques en empresa amb el suport
d'aquest programa, al contemplar-se
aquestes com una acció formativa que
afavoreix la inserció i/o la promoció
laboral.
Malgrat la necessitat de fer un treball
per augmentar el nombre de benefi
ciaris, la principal causa que fa que el
nombre de persones beneficiàries
d'aquest programa sigui tan limitat és
el nombre tan baix de concessions de
l'Estatut de Refugiat o Protecció
Subsidiària que atorga l'Estat.

Fom ent p e r a la i nt egracio
so cio LaboraL d eLs
so L . Li citants d Asi L Fis
L' itinerari d'inserció és una eina indi
vidual que conté el conjunt d'accions
planificades per l'usuari i per el tècnic,
amb la finalitat d'adaptar l'experiència
professional i formativa que posseeixen
a la nova societat d' acollida.
Els sectors laborals amb més sortida
per als nostres usuaris són aquells
relacionats amb el tercer sector, amb
una àmplia inserció en treball de ne
teja ( industrial o servei domèstic),
manteniment, transport i hostaleria (
cuiners per a residències, restaurants,
cambrers,etc).
La situació actual del nostre col·lectiu
d'atenció és molt complicada degut al
context econòmic i social. Per una
banda, els usuaris tenen més dificultats
per accedir a un lloc de treball. Les
ofertes a les que poden accedir estan
definides per la precarietat i la tem
poralitat. A més, les empreses oferten
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candidatures molt més exigents, dis
minuint, per tant, les possibilitats
d ' i n s e r c i ó . Pe r a l t r a b a n d a ,
l'accessibilitat a la formació professio
nal i ocupacional també es veu afec
tada per la crisis. Cal dir, que a tot
això s'ha de sumar la discriminació a
la que està exposat el nostre col·lectiu
d'atenció i la població immigrant en
general ja que el mercat laboral no
valora el bagatge laboral i formatiu
anterior.

finalment no ho fan; (iv) s'estan para
litzant processos de formació per re
tallades en les partides pressupostàries
dependents de fons públics, en especial
els relatius a sectors en crisi como els
de la construcció, l'automoció i
l'electricitat industrial; (v) la escalada
de preus en els subministraments bàsics
i sobre tot del transport públic dificulta
la recerca activa de feina; (vi) les
ofertes laborals s'han estancat en qua
litat i condicions.

Pro gr a m a d Itiner aris
integr aLs d Insercio La bor al
IIIL

En línia a les conseqüències: (i) s'ha
incidit en la millora de les habilitats
socioprofessionals per mitjà de la
participació en tallers amb l'objectiu
de fomentar la qualitat de les expec
tatives laborals; (ii) s'ha intensificat
la prospecció de possibles empreses
interessades a contractar usuaris del
programa; (iii) s'ha intentat aprofitar
la temporalitat perquè les persones
ampliïn el seu focus d'atenció laboral
i descobreixin la necessitat de formació
en matèria professional i lingüística.

La crisi ha afectat al programa de
diverses maneres: (i) el col·lectiu
d'atenció ha vist empitjorada la seva
situació financera, ha augmentat el
seu endeutament i les dificultats per
a fer front als pagaments; (ii) les em
preses presenten dificultats per a am
pliar o fins i tot mantenir la seva plan
tilla de personal; (iii) les relacions
laborals que tendien a estabilitzar-se
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L'àrea laboral de l'entitat i el programa
ha respost augmentant els contactes
amb empreses, en un intent de conso
lidar els canals oberts i obrir cada
vegada més el ventall d'oportunitats
laborals. Davant l'escassetat de mitjans
per abordar els grans reptes com el
permís de conduir i cursos
d'especialització professional de
caràcter privat, s'està procurant siste
matitzar al màxim la recerca activa
d'ocupació, la formació professional i
de les llengües oficials així com les
oportunitats de contacte amb
l'empresariat. S'insisteix com mai en
un bon coneixement del terreny, de
la recerca de feina a través de tots
els canals possibles, físics i digitals, i
en el reciclatge i la millora contínua
en el propi perfil professional. I també
s'ha intensificat el nombre de tallers,
on aprendre a manejar millor els canals
de recerca activa d'ocupació, les en
trevistes i l'entorn jurídic-laboral i la
igualtat d'oportunitats. Així mateix,
l'entitat ha iniciat tallers de castellà
i de català, a partir de dos nivells, el

bàsic i el intermedi, per superar les
barreres idiomàtiques. No obstant això,
un any més, ens estem enfrontant al
mateix problema, aconseguir que més
enllà del simple ús oral el domini de
l'idioma entre les persones usuàries la
llengua materna no sigui el castellà
abast nivells acceptables de lectura i
l'escriptura.
La participació i la implicació de les
persones en els tallers grupals ha estat
molt positiva. No obstant, continua
havent resistències a participar en
alguns casos, convençuts que la recep
ta personal orienta millor al resultat.
En aquest segon any cal destacar la
bona acollida als tallers d'alfabetització
digital. L'experiència ens demostra
que a major temps de residència major
preocupació per superar l'esquerda
digital i millorar en els nivells forma
tius. Entre altres motius perquè els
canals "on-line" es van estenent i nor
malitzant i ara més que mai resulten
més barats i atractius. La formació en
informàtica està normalitzant entre
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els usuaris, de l'accés a les empreses
i a les ofertes de feina a través
d'Internet. El programa ha respost a
aquest interès dels usuaris del progra
ma amb 4 tallers d'alfabetització digi
tal, l'últim de l'any amb un nivell més
avançat. Aquesta resposta ve determi
nada perquè les empreses a la vista
de que les empreses solen exigir un
mínim coneixement d'informàtica per
a incorporar-se als equips de treball.
D'altra bande pel progressiu descobri
ment del potencial del nou canal in
formatitzat d'accés a l'ocupació, enfo
cat a obtenir informació i resultats
concrets en quant a ofertes i contactes,
però alhora exigent en quant a que
demana la gestió informatitzada
autònoma de les ofertes d'ocupació,
la comunicació amb les agències de
col locació i amb les empreses i la
recerca d'informació constant relativa
al sector econòmic objectiu del procés
de recerca activa de feina.
En aquesta línia se segueix promocio
nant l'autonomia personal per mitjà
del lliure accés al Club del Treball

dotat amb equips informàtics i accés
a Internet inaugurat ja fa dos anys.
cLass es de cataLa i
d e cast e LLa
Una de les qüestions bàsiques en el
procés d'integració de les persones
refugiades i immigrants és el coneixe
ment, el domini i l'ús de la llengua de
la terra d'acollida. És per això que al
llarg del 2008 hem ofert, amb
col·laboració del Consorci per la
Normalització Lingüística, dos cursos
de català, inicial i bàsic 1, a la seu de
l'entitat, i classes de castellà amb
professors voluntaris i el suport de la
Coordinadora per la Llengua de
l'Ajuntament de Barcelona que ha fet
possible l'edició del material de treball.
Al llarg de l'any s'han realitzat cinc
cursos de castellà de diversos nivells,
principalment als nivells inicials, bàsics
i intermedi, en els que han participat
66 persones. La major part d' aquestes
persones no tenien cap relació prèvia
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amb l'entitat. S'ha de destacar que la
majoria provenen de països asiàtics,
principalment Xina i Filipines, nacio
nalitats amb molt poca representació
en altres serveis de l'entitat.
La valoració que es fa d'aquest treball
és molt positiva, perquè una activitat
que es va iniciar aquest any es troba
ja consolidada a la nostra entitat.
Malgrat aquest fet, s'ha de fer un tre
ball de millora, principalment pel que
fa al seguiment dels usuaris i la seva
vinculació als altres serveis de l'entitat,
la sistematització dels continguts im
partits i la possibilitat de continuar la
seva formació en l'entitat un cop hagin
assolit un nivell mitjà de coneixement,
al mateix que s'obren grups nous.

d'interpretació oral, tan presencial
com telefònica, i la traducció escrita
de documents als serveis municipals
de l'ajuntament del Prat del Llobregat
amb la finalitat de garantir l'accés als
serveis i una atenció de qualitat a
aquelles persones nouvingudes que
desconeixien el català i/o el castellà.
Principalment se'ns sol·liciten intèr
prets en àrab i xinès però també oferim
intèrprets en romanès, rus, bengalí,
urdú, hindi, farsi, anglès i francès.
Aquest servei el gestionem conjunta
ment amb el Programa de Nova Ciuta
dania i Immigració de l'ajuntament del
Prat del Llobregat.

S ervei d Int erpr etacio i
Traduccio aLs S erveis
MunicipaLs del Prat
de L Llo br egat
El Servei d'intèrprets i traductors de
la Comissió Catalana d'Ajuda al Refu
giat consisteix en oferir els serveis
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En quant als països de procedència en
làmbit de la immigració el col·lectiu
més nombrós és el dels marroquins
amb 67 persones; seguit dels pakista
nesos amb 56 persones, encara que
només 2 dones; els bolivians amb 41
persones; 31 persones nigerianes; 30
algerianes; 24 peruanes; 23 colombia
nes; i 22 procedents de Bangladesh.
La resta de col·lectius han estat repre
sentats per menys de 20 persones.
En làmbit de lasil la procedència de
les persones ateses ha estat molt més
diversa, essent els dos col·lectius ma
joritaris els dels colombians amb 27
persones ateses, i els de Costa dIvori
amb 24. Altres nacionalitats represen
tades han estat Russia amb 11 perso
nes, Afganistan amb 10, Gàmbia amb
7,Palestina amb 6 i Irak amb 5.

G en e r e

0

A nivell de lAgència de Col·locació
sha de destacar laugment significatiu
del nombre de persones ateses durant
el 2008, passant de les 447 de lany
anterior a les 594 del 2008, el que
suposa un increment del 32 % respecte
a lany anterior.
Daquestes persones 181 (el 31%) són
dones i 413 homes. Pel que fa a trams
dedat, el 66 % dels nostres usuaris
tenen entre 18 i 35 anys, i el 397 %
entre 36 i 49 anys. Es tracta dun
col·lectiu de persones amb un nivell
destudis mitjà, ja que el 733 dels
usuaris han cursat estudis secundaris,
i el 144% universitaris.
Pel que fa a la seva situació adminis
trativa, 450 són persones immigrants
i 144 provenen de lasil. De les persones
immigrants 401 es troben en situació
regular, mentre que els 49 restants es
troben en situació irregular, encara
que la major part dells en vies de
regularització. De les 144 persones
que provenen de lasil, 111 són sol·li

citants dasil, 19 són refugiades i les
14 restants tenen la protecció
subsidiària.

Marroquins 67
Pakistanesos 56
Bolivians 41
Nigerianes 31
Algerianes 30
Peruanes 24

A través del nostre servei shan inserit
128 persones. Daquestes el 725 % ho

Colombianes 23
Bangladesh 22
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han fet en el sector serveis, el 235%
en el sector industrial, i el 4% restant
en lagricultura. Dins del sector serveis,
el 37% dels usuaris han estat contrac
tats per desenvolupar tasques de ser
veis a les empreses (netejadors, admi
nistratius, conserges, etcètera), el 78
% dins de làrea de serveis a les perso
nes (cuidadors, auxiliars dinfermeria,
professors didiomes, metges, etcète
ra), l117 % en comerç i el 5 % en
hostaleria.
Sobre els tipus de contractació, el 726
% ha estat amb un contracte dobra i
servei, el 188 % han estat contractes
indefinits, i la resta shan dividit a
parts iguals entre contractes dinteri
nitat i prorrogues daltres contractes
temporals.

D'obra i Servei 72,6%
Indefinits 18,8%
D'interinitat i Pròrrogues

4,3%

Temporals

4,3%
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Da d es Pr oje c tes Em p rened o rs
p e r P e r s one s R e f u g i a d e s
Al llarg del 2008 dins del marc daquest
programa sha atès a 12 persones, de
les quals cinc d'elles van presentar el
seu Pla dEmpresa i tota la
documentació necessària per la sol·li
citud de lajuda, beneficiant-se da
questes quatre. També han quedat
pendent dos projectes per tal de pre
sentar-se en el proper any.
Daquestes dotze persones, sis han
estat dones i sis home. Deu delles
tenen entre 35 i 49 anys, un menys de
30 i laltre més de 50. Cinc persones
són de Bielorrússia, tres de nacionalitat
russa, i les altres tres són d'Iraq, Costa
d'Ivori i Pakistan.
A més de comptar amb aquest ajut,
dos projectes han sol·licitat i sels ha
concedit un Microcrèdit per tal de
poder aconseguir el finançament ne
cessari per poder posar en marxa el
seu projecte.

Fis
Al llarg del 2008 shan tramitat 56
beques diferents que han facilitat lac
cés al món formatiu i laboral del nostre
col·lectiu datenció. La concessió de
beques millora la seva situació tempo
ralment ja que a més de permetre
laccés a la formació i de facilitar la
inserció ofereix la possibilitat dad
quirir uns ingressos per un període de
temps limitat.
En relació al número de persones ateses
cal dir que shan registrat un nombre
similar als de 2007. El nombre total
de persones ateses durant el 2008 ha
estat de 95, de les que 70 eren homes
i 25 dones. Hi ha hagut un nombre
major de beneficiaris masculins que
femenins. Aquesta dada és molt signi
ficativa ja que la situació datur està
afectant molt més en sectors tradicio
nalment masculins com és el de la
industria o construcció.
Shan realitzat al llarg de lany 708
atencions. Aquest increment daten
cions és degut al context econòmic i

Nombr e total
de p e rson es at es es 95

homes

70

do n es

25
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Per aquest motiu, lèxit és relatiu ja
que només 4 persones usuàries del
programa han aconseguit un contracte
indefinit en tot lany.
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Beques a la formació
Recerca activa de feina
Curs de formació ocupacional
Pràctiques
Classes de castellà
Classes de català

50
13
50
8
37
16

Nota: una mateixa persona ha realitzat més duna activitat.
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social actual que ha provocat que es
necessitin segones atencions
dorientació laboral i formativa.
Daquestes 95 persones, 56 han estat
beneficiàries de beques a la formació
i/o per a la recerca activa de feina
(per a la formació 50 i 13 beques
per a la recerca activa de feina). De
totes les persones ateses 50 han reali
tzat un curs de formació ocupacional
i 8 han realitzat pràctiques, 37 perso
nes han realitzat classes de castellà i
16 de català a través del programa.
Per altra banda, les nacionalitats més
presents durant el 2008 han estat:
Colòmbia (22 persones), Costa dIvori
(18), Gàmbia (8), Rússia (5). També
hi ha hagut un increment en el nombre
dusuaris procedents de Irak (4),
lAfganistán (4) i de Geòrgia (4).
Moltes de les persones usuàries del
programa FIS han aconseguit la inserció
laboral durant lany 2008. En total un
70%. Malgrat això, els nostres usuaris
tenen una inserció precària degut a
les condicions laborals inestables i a
la temporalitat de la relació laboral.

Colòmbia 22
Costa dIvori 18
Gàmbia 8
Rússia 5
Irak 4
Afganistán 4
Georgia 4
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Prog r a ma d It ine r aris I nteg r aLs
d Inse r cio La b or aL II I L

Fo rmacio

6%

Secundària 61

87%

Batxillerat

3

4%

Llicenciatura

1

1%

1%

Colòmbia

4

6%

Equador

4

6%

Gàmbia

1

1%

Ghana

1

1%

Índia

1

1%

Marroc

16

23%

Nigèria

4

6%

Pakistan

11

16%

Perú

3

4%

Rep. Domin.

2

3%

Senegal

3

4%

Sierra Leone

3

4%

Tunísia

1

1%

70

13

4

60

9

56

Primària
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1
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Situacio Familiar

Bolívia

14

17%

14%

12

12

10

10

7%

Bangladesh

8

5

9%

6

Més de 50:

6

4

39%

30

De 36 a 45: 27

25

83%

40%

20

hom es

De 26 a 35: 28

15

58

14%

10

don es

Menys de 25: 10

5

0

Genere

Algèria

2

0

79 persones ateses.
13 amb carregues familiars.

Fam . Mo n opar entaL

1

1
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Prot eccio i D e f ensa deLs Dr est deLs
R e fugiats i Immi gra nts

Incidència
Po l í t i c a i S o c i a l

Pa r t i c i p a c i ó
Social

Consens Social
M i g ra c i o n s

Publicacions

Accions i
Campanyes
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d'acollida d'asil. Aquest any hem rea
litzat dos actes de presentació:
Ca mpanyes de Visi bilitz acio
de Les pe rs ones r e f u gi a des
Cal esmentar, prèvia explicació de les
campanyes, que vam col·laborar amb
Televisió de Catalunya en la realització
de quatre capítols del programa Un
Sol Món dedicats a la vida de tres
persones refugiades residents a Cata
lunya originàries de l'antiga Iugoslàvia,
Colòmbia, Bielorússia i al treball de
l'entitat.
Campanya de difusió de la publicació
"L'enriquiment en la pèrdua. Aporta
cions i riqueses de les persones re
fugiades a Catalunya". Aquest llibre
visibilitza a les persones refugiades
que viuen entre nosaltres, acostant
les seves aportacions culturals, artís
tiques i intel·lectuals a la ciutadania
en general; podent contribuir a millo
rar-ne la percepció i convertir així a
Catalunya en una autèntica terra

- El 4 de febrer a les 20.30h a l'IEMED
amb la presència del Sr. Oriol Amorós,
Secretari per a la immigració; la Sra.
Àgata Sol, Secretària General de la
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat;
Pius Alibek, refugiat iraquià i coautor
del llibre; i Monika Zgustova, refugiada
txeca coautora del llibre.
- El 29 d'abril a les 19h a l'Ateneu
Barcelonès amb la intervenció de Mi
guel Pajares, President de la Comissió
Catalana d'Ajuda al Refugiat; Maria
Djurdjevich, refugiada de l'exIugoslàvia que participa en el llibre; i
Pius Alibek, refugiat iraquià que parti
cipa en el llibre.
Alhora que vam organitzar una roda
de premsa presentant el llibre el 29
de gener del 2008. Hi van assistir:
canal 3/24, informatius TV3, ADN,
Avui, Canal Solidario, El Punt,
ComRàdio Totsxtots i BTV informatius.
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Fruit d'aquesta van aparèixer els
següents articles en els següents mit
jans de comunicació afavorint la seva
difusió:
- Canal Solidari, 30/01/2008, presentació del llibre "L'enriquiment
en la pèrdua. Aportacions i riqueses
de les persones refugiades a Catalunya".
- Informatius TV3, el 29/01/2008,
presentació del llibre "L'enriquiment
en la pèrdua. Aportacions i riqueses
de les persones refugiades a Catalunya".
- Avui, 04/02/2008, "Històries de
Refugiats" presentació del llibre i
entrevistes amb tres dels coautors.
- El Punt, 06/04/2008, "Els altres
immigrats", "L'exili m'ha fet més
forta" i "Sóc un refugiat accidental"
articles sobre la publicació del llibre
"L'enriquiment en la pèrdua. Aporta
cions i riqueses de les persones re
fugiades a Catalunya".
- Com Radio, programa Tots x Tots,
27/05/2008, tertúlia radiofònica

sobre "Cicle de publicacions
solidàries", vam presentar el llibre
"L'enriquiment en la pèrdua. Aporta
cions i riqueses de les persones re
fugiades a Catalunya".
A part d'aquest actes més oficials, al
llarg de l'any hem continuat difonent
el llibre a través de l'enviament
d'exemplars a les administracions
públiques, organitzacions socials i a
totes aquelles persones que ens l'han
sol·licitat a la vegada que hem fet
difusió a través del correu electrònic,
del nostre web www.ccar.cat i del
nostre butlletí electrònic Àrquies, es
pecialment en els números 4 i 5 refe
rents als mesos de març i abril-maig.
Països en conflicte: el camí de les
persones refugiades en la recerca de
la pau; Durant les nits dels dimarts del
mes de juliol hem realitzat un cicle
de cinefòrums a l'Ateneu Barcelonès.
Aquesta activitat ha respost a l'objectiu
de promoure una reflexió crítica
-fomentada a través del coneixement
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de la realitat dels països que es troben
en conflicte i en els que hi trobem
violacions sistemàtiques i contínues
dels drets humans- dels conflictes
actuals per tal de suscitar la
participació activa i transformadora
de la nostra ciutadania, superant així
una visió assistencialista i victimista
dels conflictes. A la vegada que també
ha respost a la necessitat de reconeixe
ment i de visualització de les persones
refugiades que viuen entre nosaltres
i que s'han vist obligades a abandonar
els seus països, les seves llars, arrel
del seu compromís en la defensa de
la pau i dels drets humans. És un re
coneixement al compromís i lluita de
les persones refugiades per la pau i
els drets humans. Les pel·lícules del
cicle han estat les següents: 14 KM,
La vida secreta de las palabras, Camino
a Guantánamo, Las tortugas también
vuelan y Redacted (adjuntem el pro
grama amb la fitxa tècnica de cada
una d'elles)

- El nostre compromís amb les perso
nes refugiades: el cas dels refugiats
i refugiades del partit colombià Unión
Patriótica: amb l'objectiu d'acostar la
situació de les persones refugiades, i
en concret el cas de les persones co
lombianes ja que són el major col·lec
tiu de persones refugiades al nostre
país, al conjunt de la ciutadania cata
lana hem organitzat dos actes. Aquests
es van dur a terme a Sabadell i a
l'Hospitalet de Llobregat els dies 19 i
20 de novembre respectivament en
coordinació amb la Fundació CEPS i,
la Lliga dels Drets dels Pobles per a
l'acte de Sabadell.
El cas de la UP és molt il·lustrador del
genocidi polític doncs en menys d'una
dècada van ser assassinats uns 4.000
simpatitzants i militants, la majoria a
mans de paramilitars, militars i poli
cies. Altres van haver de sortir a l'exili
i alguns d'ells van escollir Catalunya
com a terra d'asil. El cas de les perso
nes refugiades de la UP de Colòmbia
és un, entre tants, dels exemple del
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valor de les persones refugiades: un
compromís social que s'arrela en la
convicció que, en realitat, quan els
contextos socials són violents, injustos
i totalitaris, cal comprometre's a can
viar-los.
Ca mpanyes d Incidenci a Poli
t ica i s oci al
- Campanya "El Dret Amenaçat: La
Crisi del Dret d'Asil": té per objectiu
millorar i enfortir la institució de l'Asil
a l'Estat espanyol a través de la pressió
política i social de les entitats catalanes
de defensa de Drets Humans i de les
institucions polítiques catalanes i euro
pees, a través de la representació
d'aquestes a Europa. En aquest sentit
totes les campanyes d'incidència polí
tica i social de l'entitat convergeixen
en aquesta campanya ja que entenem
que reivindicar un concepte més ampli
de persecució i visibilitzar a les perso
nes refugiades que viuen a Catalunya
és treballar per enfortir la institució
de l'asil. En aquest sentit, les activitats

realitzades en especial per a aquesta
campanya han estat dirigides a donar
a conèixer al conjunt de la ciutadania
la crisi del dret de l'asil a l'Estat espan
yol. En aquest sentit la campanya ha
aparegut en les següents publicacions
i medis de comunicació.
- Editorial en el butlletí electrònic
Àrquies sobre la crisi del dret d'asil,
Nº5 abril-maig 2008.
- Article en la revista 1948 de la
Federació Catalana d'ONGs pels Drets
Humans, Especial 60è aniversari "Un
dret amenaçat: la crisi del dret
d'asil", número 33, tardor 2008
- ElDebat.cat, 15/07/2008, entrevis
ta a Àgata Sol
-Avui, 14/07/2008 "L'Estat denega
el 91% de les 6.500 peticions de
refugiats"
- La Vanguardia, 30/10/2008, entre
vista a Àgata Sol " El 97% de las
peticiones de asilo son denegadas"
Alhora, en motiu de la celebració del
Dia Internacional de les Persones Re
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fugiades, el 20 de juny, vam organitzar
les jornades " El Dret d'Asil i Altres
Formes de Persecució" a l'Ateneu Bar
celonès els dies 17 i 18 de juny. En el
marc d'aquesta celebració vam compa
rèixer davant de la Comissió de Benes
tar i Immigració del Parlament de
Catalunya el 15 de juliol. L'objectiu
d'aquesta és fer arribar als nostres
representants polítics la situació que
viuen les persones refugiades i les
mesures que com entitat proposem
per corregir la vulneració dels seus
drets. Alhora que vam sol·licitar una
Declaració de Suport Institucional del
Parlament sobre la situació de les
persones refugiades mitjançant audièn
cia amb el President del Parlament.
Tant en les jornades com en la compa
reixença vam evidenciar la situació de
crisi que pateix la institució de l'asil
al nostre país en comparació a altres
països europeus.
Anualment col·laborem en l'elaboració
i difusió de l'Informe sobre la situació
dels refugiats a l'Estat Espanyol. En
guany, tan el contingut com en els

actes de presentació d'aquest hem
concentrat esforços en evidenciar la
situació de debilitat que pateix l'asil
a l'Estat espanyol. L'informe el vam
presentar en una roda de premsa el
dia 19 de juny en el marc de les cele
bracions del Dia Internacional dels
Refugiats al Col.legi de Periodistes de
Catalunya.
- Campanya "Altres Formes de
Persecució" vol donar a conèixer aque
lles formes de persecució que per no
quedar recollides de forma expressa
a la Convenció de Ginebra són més
desconegudes. Alhora que esdevé una
forma d'informar sobre la possibilitat
de sol·licitar asil per diferents supòsits
de persecució i facilitar que les vícti
mes de violacions de drets humans
tinguin accés a la protecció interna
cional. Aquesta campanya ha anat
creixent i pel volum d'activitats que
es venen desenvolupant separem els
diferents àmbits d'actuació en relació
als tipus de persecució que portem
treballant fins ara:
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- "Les dones també som refugiades":
Al llarg d'aquest any hem continuat
amb les tasques de difusió de la
publicació "Les dones també som refu
giades" a través del butlletí electrònic
Àrquies i a través del web
www.ccar.cat. En motiu Dia Interna
cional de la Dona Treballadora vam
realitzar una nota de premsa enviada
a tots els mitjans de comunicació ca
talans amb l'objectiu de cridar l'atenció
sobre la situació de les dones refugia
des i immigrants i la discriminació que
sovint pateixen.
En la mateixa direcció que la
publicació, hem realitzat un documen
tal titulat "Les dones també som refu
giades" de 20 minuts de durada en el
que cinc dones refugiades que viuen
a Catalunya ens apropen a la seva
realitat: els motius per als que van
haver de fugir del seu país, la fugida
i l'arribada a Catalunya. Creiem que
un documental com aquest esdevé una
important eina de difusió i d'incidència
política i social que apropa al conjunt
de la ciutadania la realitat en la que

viuen milions de dones refugiades en
el món i en especial a casa nostra.
- "Perseguit per haver escollit la meva
sexualitat. Les persecucions per
orientació sexual i identitat de gène
re": En la celebració del Dia Interna
cional dels Drets Humans de 2007 vam
presentar la publicació "Perseguit per
haver escollit la meva sexualitat. Les
persecucions per orientació sexual i
identitat de gènere" al Col·legi de
Periodistes de Barcelona. Hem fet
difusió de la publicació a través del
seu enviament, del web www.ccar.cat
(comptem amb un baner dedicat a la
campanya) i en tots aquells actes de
la campanya com la nostra participació
en la mostra d'entitats LGTB dels Euro
games en la que vam participar amb
un estand conjuntament amb la
Federació Catalana d'ONGs pels Drets
Humans.
També vam participar, en el marc dels
Eurogames,amb una ponència en unes
jornades organitzades per ACATHI el
25 de juliol. En la nostra intervenció
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vam parlar de la campanya i vam dis
tribuir entre totes les persones assis
tents exemplars de la publicació.
Des de que vam iniciar la campanya
hem estat treballant de forma coordi
nada amb les principals entitats LGBT
catalanes. Una mostra d'aquest treball
en xarxa ha estat el consens obtingut
en la redacció de la Declaració insti
tucional sobre la situació de les perso
nes que fugen d'una persecució per
motius d'orientació sexual i/o identitat
de gènere (adjuntem la proposta de
declaració en l'annex) amb l'objectiu
de què l'adscriguin els responsables de
LGTB dels partits polítics catalans amb
representació al Parlament de Cata
lunya. Aquestes tasques d'incidència
política es complementen amb la nos
tra participació activa tant en el Con
sell de Gais, Lesbianes i Homes i Dones
Transsexuals com en el Consell Nacional
de Gais, Lesbianes i Homes i Dones
Transsexuals.
Hem treballat en la difusió de la cam
panya tan en el nostre web com a

través d'articles en el nostre butlletí
electrònic Àrquies (en els números 4
i 5). Remarquem la visualització que
ha tingut aquesta campanya en els
mitjans de comunicació:
- Entrevista i reportatge al diari
Público "El vía crucis del refugiado
por motivos sexuales" del 6 de gener
del 2008 (adjuntem a l'annex).
- Entrevista i reportatge al diari ADN
"Los otros refugiados" del 3 de juny
del 2008.
- Entrevista a ElDebat.cat del dia
15 de juliol de 2008 a Àgata Sol
Rueda, Secretària General de la
Comissió Catalana d'Ajuda al Refu
giat.
- "Creences perseguides. El dret d'asil
en les persecucions per motius reli
giosos": Enguany hem obert una nova
línia de treball en el marc de les "Altres
Formes de Persecució": les persecucio
ns per motius religiosos. Creiem que
és el motiu de persecució que tot i
estar explícitament reconegut en la
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Convenció de Ginebra sobre els Refu
giats és la més desconeguda i confusa.
Hem elaborat a l'igual que havíem fet
anteriorment amb les persecucions
per motius de gènere i per motius
d'orientació sexual i identitat de gènere
- una publicació.
- Participació en l'especialització de
l'asil i immigració: fruit del nostre
treball diari i de la nostra experiència
en la gestió de l'asil i la immigració
ens hem constituït com una entitat
referents en aquestes qüestions. Així
doncs, una de les nostres activitats és
participar en aquells fòrums, cursos i
conferències en la que ens conviden
en qualitat d'experts en la matèria. Al
llarg del 2008 hem participat:
- I Jornada sobre Migració: Cultura
i Dret; Dona, Migració i Violència,
celebrat a la Casa Eslava el 24 d'abril
del 2008.
-Curs d'interculturalitat a Tortosa
dirigit a agents i personal sanitari
els dies 7 i 8 de maig.

- Jornades "Encontre Voluntariat"
organitzat per la FCVS i la Fundació
Viure i Conviure, celebrades el 12
de juny del 2008 a la Pedrera.
- Curs Entre Cultures organitzat per
la Federació Catalana de Voluntariat
Social. Aquest curs es realitza en
diferents ciutats catalanes. Hem
participat en les edicions realitzades
a Girona, el 15 de febrer, a Barcelo
na, el 23 de maig, a Lleida el 13 de
novembre i de nou a Girona el 20
de novembre.
- Formació ENAR, treball contra la
discriminació dirigit al personal tèc
nic i a les persones refugiades, el
19 de setembre.
- Treball en xarxa: Des de la Comissió
Catalana d'Ajuda al Refugiat defensem
el treball en xarxa com a única manera
d'optimitzar els esforços que fem moltes
de les entitats que treballem en el
mateix àmbit. És per això que som una
de les entitats que conforma l'SCAI, som
membres de la Xarxa 18 de de-sembre
- Dia del Migrant, de Fedelatina, de la
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Xarxa d'Educació en Comunicació, de la
Taula pels Drets Humans i la Pau a
Colòmbia, de l'Assemblea per la
Comunicació Social, Federació Catalana
de Voluntariat social, Xarxa d'Habitatge
d'Inclusió, Taula d'entitats del Tercer
Sector i Federació Catalana d'ONGs pels
Drets Humans, de la Xarxa Impulsora
del Consens Social sobre Migracions a
Catalunya, de la Coordinadora per la
llengua de l'Ajuntament de Barcelona,
CIRD (Centre d'Informació i Recursos per
les dones de l'Ajuntament de Barcelona)
Xarxa d'Inserció Sòcio-laboral de
l'Ajuntament de Barcelona, XESAJE,
Xarxa d'entitat per l'eradicació de la
Trata de persones amb fins d'explotació,
Grup treball de Polissons, Comissió
d'Estrangeria del Col.legi d'Advocats de
Barcelona, Xarxa d'inserció laboral del
Raval, Coordinadora per la Llengua de
l'Ajuntament de Barcelona, Consell Na
cional de LGBT i Consell municipal de
LGBT, ASENICAT. I a través de CEAR forma
part del Consell estatal d'ONG's d'Acció
Socials, de l' ECRE (European Council
Refugees and Exiles), de l' ENAR (Euro

pean Network Against Racism), Xarxa
Helena, de la Xarxa Europea contra
l'Exclusió Social, i de la Federació
d'associacions de defensa i promoció
dels Drets Humans.
Del treball en Xarxa destaquem:
- La participació en el Pacte Nacional
sobre Migracions. Vam dur la relatoria
del taller "Perspectiva de les Dones:
control migratori?" els dies 5 i 6 de
juny.
- Consens Social de les Migracions:
taller mitjans de comunicació dut a
terme el 28 d'abril del 2008.
- Les activitats organitzades per la
Xarxa 18 de desembre:
- Taula Rodona sobre la Ratificació
i implementació a l'Estat Espanyol
de la Convenció Internacional de les
Nacions Unides sobre la protecció
dels Drets de tots el treballadors
migratoris i dels seus familiars, el
24 de juliol a les 18h a la Casa del
Mar
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- Actes de celebració del Dia Inter
nacional del Migrant, organitzat per
la Secretaria per a la Immigració i
la Xarxa 18 de desembre; el 13 de
desembre al Palau Centelles.
- Les activitats realitzades amb la Taula
Catalana per la Pau i els Drets Humans
a Colòmbia:
- VI Jornades sobre Colòmbia: Dones
i Conflicte a Colòmbia, celebrades
del 17 al 19 d'abril a la seu de les
tres federacions catalanes d'ongs.
- Organització i acompanyament de
les entitats defensores de Drets Hu
mans del Valle del Cauca, Colòmbia
els dies 25 i 25 de setembre.
- Participació en la Cluster Munition
Coalition (CMC) en la campanya contra
les bombes de dispersió "Stop Bombes
de Dispersió". De la campanya remar
quem la compareixença al Parlament
de Catalunya el 9 d'abril del 2009.

- Programes de participació social : La
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
planteja el voluntariat des d'un enfoca
ment educatiu en clau de Drets Humans
i en el foment d'un voluntariat crític i
transformador, per això convida a par
ticipar en l'entitat a aquelles persones
que comparteixen els nostres enfoca
ments, posicionaments i defensa del
dret d'asil i dels drets humans i aquesta
visió del voluntariat. La Comissió Ca
talana d'Ajuda al Refugiat es concep
com un agent de canvi i una entitat
generadora de transformació crítica.
Per això, fomenta el voluntariat com
una de les formes més adequades per
promoure processos de transformació
i prendre sentit des d'una concepció
crítica d'aquesta tasca, que superi
l'assistencialisme, capaç de centrar la
seva ideologia i estratègies en el foment
d'una ciutadania crítica. Les principals
línies de treball dins de l'àrea de
participació social han estat les
següents:
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Foment del voluntariat crític i trans
formador; aquest projecte ha respost
a la necessitat de revisar la forma de
gestionar i promoure el treball de les
persones voluntàries a través de la
creació d'espais de reflexió i
participació de l'equip de persones
voluntàries per tal de treballar el des
envolupament d'una actitud crítica i
transformadora. D'aquest procés ha
nascut la "Declaració de la Comissió
Catalana d'Ajuda al Refugiat sobre el
Voluntariat: el Voluntariat com subjec
te social i polític de canvi".
Foment del voluntariat entre les per
sones refugiades i immigrants des de
la Comissió Catalana d'Ajuda al Refu
giat creiem que el voluntariat és una
eina molt important de foment de la
integració, implicació, cohesió i plura
litat que atorga protagonisme a un
procés bidireccional d'acomodació
mútua entre les persones refugiades
i immigrants i les persones de la socie
tat receptora. Alhora que significa una
eina d'incidència política gens menys

preable en la mesura que constitueix
una manera de participació social per
a les persones immigrants. Integrar a
les persones refugiades i immigrants
en les activitats de l'entitat a través
del programa de voluntariat és també
un reconeixement a les seves capaci
tats i aportacions. Amb aquesta finali
tat hem realitzat un material de difusió
dirigit especialment a les persones
refugiades i immigrants en el que se
les convida a participar en les activitats
de l'entitat.
Foment i gestió de les parelles
lingüístiques en el marc del programa
del Voluntariat per la llengua; en el
marc d'aquest projecte s'han organitzat
una sèrie d'activitats lúdiques amb
l'objectiu de fomentar la creació de
parelles lingüístiques alhora que s'ha
continuat fent la gestió de les ja creades.
Destaquem les tres "Sortides per la con
vivència: les aportacions del fet migratori
a Catalunya" realitzades i l'organització
i desenvolupament d'una gimcana per
Barcelona el 28 de novembre.
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Fonts de f inanca ment
i Subvencions re budes
La Comissió Catalana d'Ajuda al Re
fugiat ha rebut al llarg del 2008 les
següents subvencions per poder des
envolupar la seva activitat:

G e n e ra Li ta t

de

C a ta L u n y a

a) Departament de Treball, Plans
Ocupació. Contractació d'un tècnic
com Educador/a social dels Pisos
d'Acollida Temporal.
b) Secretaria per a la Immigració.
Suport a les activitats de l'entitat
c) Secretariat de Política Lingüística.
Parelles lingüístiques i Sortides
lúdiques en català per a immigrants i
refugiats.
d) Institut de les Dones. Vídeo Docu
mental "Les Dones també som refugia
des".
e) Departament de Relacions Institu
cionals i Participació. Oficina Promoció
Pau i Drets Humans. Cinefòrum: "Països

en Conflicte: el camí de les persones
refugiades en la recerca de la Pau".
f) Departament de Relacions Institu
cionals i Participació. Oficina Promoció
Pau i Drets Humans. Campanya el dret
amenaçat: la crisi del dret d'asil.
g) Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament: Campanya el dret
amenaçat: la crisi del dret d'asil.
h) Departament de Benestar i Família.
Foment del voluntariat.
i) Vicepresidència, Afers religiosos.
Publicació Creences Perseguides. Les
persecucions per motius religiosos.
j) Secretària Polítiques Familiars i Drets
de Ciutadania, Programa per al col·
lectiu Gai, lesbià i transsexual. Cam
panya d'incidència "Perseguit per haver
escollit la meva sexualitat. Les perse
cucions per orientació sexual i identitat
de gènere".

"Perseguit per haver escollit la meva
sexualitat. Les persecucions per
orientació sexual i identitat de gènere".
c) Associacionisme. Foment del volun
tariat
A j u ntam e nt d e l p rat d e l
Llo br egat
a) Programa nova ciutadania i
Immigració. Servei d'Intèrprets i Tra
ductors.
Fundacio Un SoL Mon
a) Concurs Servei d'Acollida i Mediació
de l'Habitatge, en col·laboració amb
la Secretaria per a la Immigració

A j u ntam e nt d e Ba r c e Lo na
a) Serveis Personals. Servei de primera
acollida per a immigrants i refugiats.
b) Drets Civils. Campanya d'incidència
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Amb el suport de

disseny: morivati.com

