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QUI SOM
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat està inspirada 

en un profund sentit ètic i per valors com la justícia, la solidaritat, 
la llibertat i la igualtat.

La defensa d’aquests principis constitueixen el nostre principal 
patrimoni, enforteix i impregna totes les nostres actuacions i és 
la motivació essencial del nostre treball i existència.

Som una entitat sense ànim de lucre inscrita al Registre 
d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb No 
29379 i CIF No G-63721963. També estem inscrits al Registre 
Municipal d’Entitats de Sabadell. 

El nostres objectius són la defensa del dret d’asil i els drets de 
les persones refugiades i assumeix també la defensa dels drets 
de les persones immigrants, alhora que treballem per afavorir 
els processos d’integració social de les persones refugiades i 
immigrants a Catalunya.

Per assolir aquests objectius comptem amb diferents programes 
que pretenen donar una resposta global i integral a les dificultats, 
derivades del fet migratori, a les que han de fer front les persones 
refugiades i immigrants a casa nostra. A través de dues 
gran línies d’intervenció, igual d’important una que l´altra i 
interrelacionades:

•	 Atenció a les persones refugiades i immigrants a través 
dels programes socials, jurídics i ocupacionals.

•	 Defensa dels drets de les persones refugiades i 
immigrants a través de la incidència política i social i de la 
participació.
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EL NOSTRE TREBALL AMB LES PERSONES REFUGIADES I IMMIGRANTS

ACOLLIDA

PROGRAMES SOCIALS

PRESTACIONS SOCIALS

AGÈNCIA 
DE 

COL•LOCACIÓ

ITINERARIS 
D’INSERCIÓ SOCIO 

LABORAL

PISOS D’ACOLLIDA TEMPORAL

PROJECTES 
D’AUTOOCUPACIÓ

PROGRAMES OCUPACIONALS  
I FORMATIUSSERVEI JURÍDIC
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SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA
A través d’aquest servei es treballen tots aquells aspectes 

derivats del fet migratori, des d’una perspectiva de reforç de 
l’autonomia, amb la intenció de dotar dels recursos necessaris 
per tal de facilitar l’exercici dels drets i deures derivats de 
la ciutadania plena i afavorir la convivència intercultural. El 
servei està dirigit a persones sol·licitants d’asil, refugiades, 
sol·licitants d’apatrídia, apàtrides, persones acollides al règim 
de protecció temporal i altres estatuts de protecció subsidiària i 
immigrants amb situació de vulnerabilitat, amb independència 
de la seva situació administrativa.

Entre les tasques que realitzem en el marc del servei hi 
trobem: informar sobre els tràmits i procediments per accedir a 
l’empadronament i a la targeta sanitària, orientació en temes 
d’estrangeria i d’asil – especialment pel que fa a la detecció de 
casos d’asil -, activitats de coneixement de l’entorn, orientació 
sobre activitats preformatives i laborals, accés a l’habitatge, 
contenció psicosocial, classes de llengua catalana i castellana, 
entre altres.

Es concep com un servei complementari en coordinació 
amb els serveis socials generals i la resta de recursos del 
territori, tant municipals com d’entitats. 

Tendències i dades:

Les demandes més nombroses que han arribat al nostre 
servei han estat, principalment, vinculades a la demanda 
d’assessorament legal, i en especial temes d’estrangeria i 
asil. Dins d’aquest àmbit les consultes més freqüents han estat 
les relacionades amb el permís de residència i treball per 
arrelament social i el reagrupament familiar, tant pel que fa a 
la sol·licitud com al seguiment d’aquestes. 

Durant l’any 2011 s’han atès 947 persones, de les quals 
242 han estat noves al servei. Això és, ha estat la primera 
vegada que han estat en contacte amb el servei de primera 
acollida de l’entitat. En total, al llarg de l’any s’han realitzat un 
total de 2.367 atencions (Comptant totes les atencions,  en les 
que un usuari pot haver rebut una, dues o més atencions). La 
majoria de les persones ateses són immigrades, tot i que des 
del servei també s’han atès consultes de persones autòctones 
i empresaris que volien sol·licitar informació i assessorament, 
principalment sobre qüestions de tràmits d’estrangeria. 

El perfil d’edat majoritari de les persones ateses en el servei, 
representant el 51,69%, es troba entre els 18 i 45 anys. Del 
total de les persones ateses, els homes representen el 59%. 
Encara que la presència de dones només ha estat del 41%, 
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s’ha de remarcar que s’han doblat en relació a l’any anterior. 
Sovint, les dones han estat les encarregades de tramitar les 
autoritzacions  de treball i residència dels seus companys o 
dels seus fills/es.

En relació a la procedència de les persones, es manté la 
tendència de l’any passat. Pel que fa al continent Africà, les 
persones provenen, principalment, del nord d’Àfrica i  d’Àfrica 
Occidental: Costa d’Ivori (5,97%), Guinea Conakry (5,3%), 
Marroc (5,16%) i Gàmbia (3,39%), entre d’altres. Cal destacar 
la reduïda presència del col·lectiu maurità (0,64%) que ha 
descendit respecte a anys anteriors.

Pel que fa a les persones d’origen llatinoamericà es mantenen 
les tendències d’anys anteriors: Equador, Bolívia, Colòmbia i 
República Dominicana han estat els països més representats, 
amb un 9,85%, 5,49%, 5,97% i 3,23% respectivament. 
Cal destacar, com és habitual, la presència de les persones 
provinents de Rússia que representen el 5,16% de les atencions.

Enguany hem concentrat esforços en l’atenció de persones 
en situació de risc d’exclusió social. Hem detectat l’augment de 
persones que es troben en una situació d’extrema vulnerabilitat, 
conseqüència de la situació de crisi i la creixent precarització 
que s’arrossega des de fa última dècada. En una situació 
de crisi com l’actual, en la que les retallades ens porten a 
un canvi de model de societat, cal destacar que les mesures 
pressupostàries ataquen als serveis públics i la capacitat de 
resposta de les Administracions Públiques.
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Temps d’utilització dels 
programes:

Franja d’edat: Sexe dels usuaris de 
l’entitat:

33,92 %

24,87 %

41,19 %

Menys de 1 mes              
321 usuaris

Menys de 18 anys             
109 usuaris

Dones             
395 usuaris

Entre 1 mes i 6 mesos   
236 usuaris

Entre 18 i 45 anys  
619 usuaris

Homes
552 usuaris

Més de 6 mesos
390 usuaris

Més de 45 anys
239 usuaris

TOTAL   947 usuaris TOTAL   947 usuaris TOTAL   947 usuaris

8,
72

 %

51,69 %
39,57 %

41,68 %

58,32 %
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DISTRIBUCIÓ PER PAÏSOS D’ORIGEN   

0 2 4 6 8 10

APÀTRIDES
AFGANISTAN 
ALGÈRIA
ARGENTINA
ARMÈNIA 
BANGLADESH 
BIELORRÚSIA
BOLÍVIA
BRASIL 
BULGÀRIA
BURKINA FASO 
CAMERUN 
XILE
XINA 
COLÒMBIA 
REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO
COSTA D’IVORI
CUBA
EQUADOR
EL SALVADOR
ESPANYA
EUA
ETIÒPIA
FILIPINES
GABON 
GÀMBIA 
GEÒRGIA 
GHANA
GUINEA EQUATORIAL 
GUINEA BISSAU 
GUINEA CONAKRY 
HONDURES
ÍNDIA
IRAQ

5
51
11
12
10
5

11
49
9
1
2
2
5
9

52
8

42
43
77
8
4
1
5

36
1

24
4
3
4
4

51
12
8
4

Número
d’usuaris
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IRAN 
ISRAEL 
KAZAKHSTAN 
KIRGUIZISTAN
LÍBAN 
MALI 
MARROC
MAURITÀNIA 
MÈXIC
MOLDÀVIA 
NEPAL 
NICARAGUA 
NÍGER
NIGÈRIA 
PAKISTAN 
PALESTINA 
PARAGUAI
PERÚ 
REPÚBLICA DOMINICANA 
ROMANIA
RÚSSIA
SÀHARA OCCIDENTAL 
SENEGAL 
SÈRBIA I MONTENEGRO 
SIERRA LEONA 
SÍRIA
SOMÀLIA 
SUDAN 
TOGO
TUNÍSIA 
UCRAÏNA 
UGANDA
URUGUAI
VENEÇUELA 

3
1
0
0
2
3

58
5
4
3
2
6
5
9

77
7

19
13
21

5
42

5
34

0
2
2
8
4

11
0
3
4
8
8

Total 947

DISTRIBUCIÓ PER PAÏSOS D’ORIGEN   Número
d’usuaris
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SERVEI JURÍDIC
                                          
Des d’aquest servei s’informa, assessora, tramita i defensa 

l’exercici dels drets de les persones sol·licitants de protecció 
internacional, refugiades, apàtrides, desplaçades i immigrants, 
especialment pel que fa a la immigració vulnerable, des de 
dos vessants. Per una banda, oferir respostes legals a les 
necessitats  jurídiques de les persones sol·licitants de protecció 
internacional, apàtrides i immigrants en situació vulnerable. 
I per una altra banda, donar a conèixer la figura de l’asil 
com una opció jurídica vàlida, lluitar contra la invisibilitat del 
col·lectiu, divulgar les noves formes de persecució, i treballar 
per la defensa i enfortiment del dret d’asil a Catalunya.

1. Protecció internacional: tendències i 
dades

A través de les entrevistes l’equip jurídic proporciona 
informació sobre el procediment de la protecció internacional, 
sigui per sol·licitar l’Estatut de Refugiat o bé la Protecció 
Subsidiària, alhora que s’encarrega d’investigar sobre la 
situació política i de respecte als drets humans en els països 
d’origen d’indagar en la recerca de proves dels fets al·legats 

pels sol·licitants d’asil i de presentació de sol·licituds, informes 
i recursos davant les autoritats competents.

Durant l’any s’han atès 322  persones dins d’aquest servei, 
de les quals 186 han estat sol·licitants d’asil; 35 persones amb 
l’Estatut de Refugiat o altres tipus de Protecció Internacional 
reconeguda; 3 sol·licitants d’apatrida ; 9 persones beneficiàries 
d’una protecció temporal per raons humanitàries; i 89 immigrants 
vulnerables.

S’ha produït una disminució generalitzada del nombre de 
persones sol·licitants de protecció internacional en tot el territori 
espanyol. Aquesta situació s’ha donat principalment per les 
polítiques nacionals i europees de control dels fluxos migratoris 
que no discriminen, ni faciliten, la detecció de persones que 
necessiten protecció internacional. Per tant, la majoria de 
persones refugiades queden atrapades en països en trànsit a 
l’espera de poder accedir al dret d’asil. 

Entre les tendències principals de les sol·licituds presentades, 
detectem la disminució de nous sol·licitants procedents de 
l’Àfrica subsahariana. Tot i la situació d’inestabilitat de la 
zona amb conflictes com el de Costa d’Ivori, la República 
Democràtica del Congo, Guinea Conakry, entre altres; ...) 
arrel del control de fronteres que esmentàvem anteriorment, i 
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per la falta de sistemes de detecció de persones necessitades 
de protecció internacional en frontera i territori. 

S’han reduït els grups familiars. La principal tendència és la 
d’un home sol d’entre 17 i 40 anys amb família al seu país 
d’origen. De les noves sol·licituds de protecció internacional 
presentades durant el 2011, 23 van ser de dones i 58 
d’homes. 

S’ha observat l’increment de joves, especialment d’Afganistan 
i Pakistan, que han passat per diversos països europeus abans 
d’arribar a l’Estat espanyol i en ocasions continuen el viatge 
fins al Regne Unit ja que allà s’atorga una major protecció.  En 
total,  es van presentar 9 sol·licituds de nacionals d’Afganistan 
i 7 de Pakistan. S’han presentat 19 segones sol·licituds de 
protecció internacional de persones originals de Costa d’Ivori, 
fruit de la inestabilitat de la situació en aquest país.  

En relació al gènere hi ha un augment de les peticions de 
dones i també de les peticions per motiu d’orientació sexual i 
víctimes de tracta, que provenen sobre tot de Nigèria. 

2. Estrangeria: tendències i dades 

Durant l’any 2011, la conjuntura de crisi econòmica ha 

dificultat molt la regularització per circumstàncies excepcionals.  
La impossibilitat de aconseguir un contracte de treball ha fet 
que els sol·licitants d’aquests permisos es troben en una situació 
d’irregularitat crònica. Aquesta situació també les pateixen 
aquelles persones que han de fer les renovacions de residència, 
vinculades a temps mínims de cotització a la Seguretat Social.  
La coordinació amb altres àrees de la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat, i el treball en xarxa amb altes entitats i 
organismes públics es fonamental per sortejar aquest obstacles.

Durant l’any 2011 el servei d’estrangeria es va abordar 
en el marc del projecte del primer acolliment. En total per a 
les consultes d’estrangeria van ser ateses 163 persones, dels 
quals 82 han estat sol·licitants d’asil; 1 sol·licitant d’apatrídia; 
80 immigrants vulnerables.

3. Gràfiques del servei jurídic:

BENEFICIARIS ATESOS PROGRAMA TOTAL

N°. d’immigrants vulnerables 89

N°. de sol•licitants d’asil 186

N°. de sol•licitants d’apatrida 3

N°. de refugiats 35
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N°. d’altres classes de protecció 9

N°. total de beneficiaris atesos 322

total d’actuacions 965

4. Dades dels expedients d’asil

- Expedients iniciats a Barcelona:

Un total de 81 expedients es van iniciar a Barcelona, de 
les quals 3 es van fer a l’aeroport, i 1 al Centre d’Internament 
per Estrangers. Van iniciar la seva sol·licitud 23 dones i 58 
homes. Pel que fa a la procedència, es reparteix de la següent 
manera: 

Afganistán 9
Camerún 2
Bangladesh 1
Colombia 5
Costa de Marfil 19
Egipto 1
Gambia 3
Ghana 2
Guatemala 4
Guinea Conakry 4
India 1
Marruecos 1
Nigeria 7

Pakistán 7
Palestina 4
Sahara 1
Súdan 1
Togo 1
Turquía 4
Venezuela 4

- Dades Globals: 

Es va atendre a un total de 186 persones en asil, dels qual 
139 eren homes i 47 eren dones. Destaquem també el fet que 
18 d’entre ells eren menors d’edat.

Aquests 186 sol·licitants d’asil provenen de 44 països 
diferents (3 són apàtrides):

Afganistán (AFG) 19

Argelia (DZA) 1

Armenia (ARM) 1

Bangladesh (BGD) 1

Bielorusia (BLR) 5

Burkina Faso (BFA) 2

Camerún (CMR) 2

China (CHN) 1

Colombia (COL) 14

Congo, Republica Democratica del (COD) 1

Costa de Marfil (CIV) 32



13

Cuba (CUB) 1

CUBA (MAEC) 1

Egipto (EGY) 2

Gambia (GMB) 4

Ghana (GHA) 3

Guatemala (GTM) 5

Guinea-Bissau (GNB) 1

Guinea-Konakry (GIN) 8

Honduras (HND) 2

India (IND) 3

Irak (IRQ) 1

Irán (IRN) 2

Líbano (LBN) 1

Libia (LBY) 1

Marruecos (MAR) 2

Mauritania (MRT) 1

Myanmar (MMR) 1

Nigeria (NGA) 12

Pakistán (PAK) 11

Palestina (PSE) 4

Rusia (RUS) 3

Sahara Occidental (ESH) 3

Senegal (SEN) 2

Sierra Leona (SLE) 2

Siria (SYR) 1

Somalia (SOM) 2

Sri Lanka (LKA) 4

Sudan (SDN) 1

Togo (TGO) 7

Turquía (TUR) 4

Uganda (UGA) 1

Venezuela (VEN) 10

Zimbawe (ZWE) 1

TOTALES 186

- Resultats finals obtinguts: 

Aquest any, es van obtindre 8 estatuts de persones 
refugiades, a persones provinents d’Afganistán, Togo, Costa 
d’Ivori, Palestina, Myanmar, Egipte, Colòmbia.

Tot i que la resolució no especifica el motiu, les peticions 
que han esta resoltes favorablement estaven fomentades per 
motius politics, ètnics, nacionals i de gènere. 

D’altra banda, es van atorgar 7 proteccions subsidiàries:  
Afganistan, Costa d’Ivori, Somalia i Cuba.

En total, es van atorgar  un total de 15 proteccions 
internacionals, a les que cal afegir 1 residencia per raons 
humanitàries i 1 més per recurs contenciós-administratiu.
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PROGRAMES SOCIAL
                                  
Programa d’Acollida Temporal per a 
Sol·licitants d’Asil    

El programa té com a finalitat facilitar l’itinerari d’integració 
social de les persones sol·licitants d’asil des del moment en que 
presenten la seva sol·licitud. Els objectius principals són: oferir 
habitatge temporal,  cobrir les necessitats bàsiques mitjançant 
les prestacions que proporciona el programa: alimentació, 
roba, educació,  assistència sanitària, transport; treballar 
aspectes de la integració social; ser un recurs de transició 
cap a la pròpia autonomia; i promoure i reforçar els recursos 
personals. Durant l’estada en els pisos, els i les residents 
participen en l’elaboració d’un itinerari d’inserció sociolaboral, 
en col·laboració amb la resta de serveis i programes de l’entitat, 
amb l’objectiu de facilitar al màxim el seu procés d’inclusió tan 
social com laboral en la societat d’acollida. 

Des del 2001 gestionem quatre pisos d’acollida amb 
capacitat per a 21 persones a Sabadell, cedits en règim de 
protecció oficial per l’Ajuntament de Sabadell. Els requisits 
d’accés són haver realitzat la sol·licitud d’asil, trobar-se en una 
situació de vulnerabilitat personal i social, i no tenir recursos 
econòmics, socials i lingüístics. L’estada és de sis mesos 

prorrogables a un any depenent de la situació personal i del 
nombre de places existents.

La metodologia utilitzada reuneix diversos instruments 
de treball, sent els principals les entrevistes personals i els 
acompanyaments en els itineraris prèviament definits amb la 
participació i el compromís del o la sol·licitant d’asil.

Tendències i dades:

Durant l’any 2011 el nombre de persones que han residit i 
que han estat ateses en el marc del programa ha estat de 34 
persones adultes i 1 menor, cinc dones i trenta homes. 

D’aquestes 35 persones usuàries del programa, a 9 
sol·licitants d’asil se’ls va denegar la sol·licitud i una persona 
va ser traslladada a Holanda segons el Conveni de Dublín1, 
cinc sol·licitants d’asil van rebre la concessió d’asil, amb la 
qual cosa van rebre l’estatut de refugiat, i vint persones van 
continuar amb la mateixa situació administrativa de sol·licitants 
d’asil en tancar el 2011. 

1- Conveni mitjançant el qual dins de la Unió Europea l’Estat responsable 
d’examinar la sol·licitud d’asil és el del primer país on va arribar el 
sol·licitant d’asil.
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Les persones, la sol·licitud de les quals va ser denegada 
van perdre la documentació que els permetia viure de forma 
regular al territori espanyol. No obstant, van poder acabar 
la seva estància als pisos d’acollida en qualitat d’immigrants 
vulnerables.

Situació administrativa dels beneficiaris 
atesos

BENEFICIARIS ATESOS TOTAL

Nº de Immigrants (sol·licituds d’asil denegades) 9

Nº de sol·licitants d’asil 20

Nº de refugiats 5

Nº de apàtrides 0

Nº trasllat segons conveni Dublin 1

Nº total de beneficiaris atesos 35

Pel que fa a la procedència, la majoria procedien de països 
africans i asiàtics, sent  Guinea Conakry el país amb més 
sol·licitants d’asil acollits al programa. També es va rebre 
sol·licitants d’asil procedents de Bielorússia, Afganistan i 
Pakistan entre d’altres, com s’indica a continuació:

Residents del centre per nacionalitat

País/Nacionalitat Nombre
Guinea Conakry 5
Bielorrusia 3
Afganistán 3
Pakistán 3
Rusia 2
Costa de Marfil 2
Nepal 2
Ghana 2
Togo 2
Camerún 2
Otras* 9
TOTAL 35

*Persones del Sahara Oocidental, de Myanmar (Birmania), de Nigeria, de 
Georgia, de Cuba, d’Egipte, de Mauritània, Gambia, Palestina.

De les 35 persones que van residir als pisos (algunes 
d’elles continuen residint-hi durant el 2012), 21 van entrar 
al programa al 2011 i 17 persones van sortir-ne. D’aquestes 
17 persones, 11 van complir una estada d’entre deu i dotze 
mesos. La resta va haver de marxar per diverses causes: de 
forma voluntària, en el cas d’haver trobat una feina que els 
permeti viure de forma independent, o de forma obligatòria, 
a causa de l’aplicació del conveni Dublin o la finalització de 
l’estada permesa.
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Baixes Motiu Nombre

Voluntària Feina, avançament de la data de sortida 2

Obligatòria Finalització de l’estada autoritzada 12

 Inadmissió a tràmit (Conveni Dublin) 1

Finalització de la pròrroga extraordinària 
d’estada autoritzada

1

Expulsió 1

TOTAL  17

Els residents dels pisos, en termes generals, van portar a 
terme un itinerari que va promoure el seu desenvolupament 
personal dotant-los d’eines que millorin les seves capacitats 
per enfrontar la seva situació a la sortida dels pisos. Tot i això, 
la situació econòmica actual i les dificultats per trobar feina 
provoquen que, en moltes ocasions, els residents trobin series 
dificultats per poder cobrir les seves necessitats bàsiques en 
sortir del centre, amb la qual cosa molts d’ells es veuen obligats 
a travessar situacions de vulnerabilitat i precarietat importants.

Gènere Nombre d’usuaris %

Dones 5 14 

Homes 30 86

TOTAL 35 100

Per edat Nombre de’usuaris %

Menor de 18 1 3

De 18 a 29 19 54

De 30 a 50 15 43

Major de 50 0 0

TOTAL 35 100

Per composició familiar Nombre d’usuaris

Persones soles 30

Famílies monoparentals o unitats familiars 
(nombre de persones en total) 5

TOTAL 35

Temps d’estada en el CEMI de Sabadell per 
als usuaris que van sortir durant l’any 2011 Nombre

Menys de 5 mesos 2

De 5 a 10 mesos 4

De 10 a 12 mesos 11

TOTAL 17

Hi va haver casos de persones per les quals es va demanar 
una plaça al centre però no es va produir l’ingrés. Les raons 
van ser diverses. En la majoria dels casos van ser a causa 
de la manca de places lliures al centre, per la qual cosa 
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la Oficina d’Asil i Refugi (OAR) els va assignar una plaça 
en un altre centre de l’estat espanyol que poden ser d’altres 
organitzacions o de centres gestionats pel Ministeri de Treball 
i Seguretat Social. Però també per causes com el conveni de 
Dublin pel qual els sol·licitants d’asil no poden continuar el 
tràmit de la seva sol·licitud a l’estat espanyol i han de tornar al 
país de la Unió Europea on van arribar en primer lloc.

 

Motiu pel qual no es va 
produir l’ingrès al centre Accions o derivacions Nombre

No hi havia places lliures

Trasllat a un centre d’ACCEM 
(Girona) 1

Trasllat a un centre gestionat pel 
ministeri de Treball i Seguretat 
Social (Centre d’Acollida per a 
Refugiats CAR)

1

La sol·licitud d’asil va ser 
denegada Altres entitats de Barcelona 1

Accès al centre denegat per 
haver estat acollit dintre del 
programa d’acollida per a 
sol·licitants d’asil en altre 
territori de l’estat espanyol.

Altres entitats de Sabadell 
(Càritas, EMAÚS) 1

Suport per part de la xarxa 
social a Sabadell 1

Accès denegat al centre pel 
conveni Dublin.

Els sol·licitants d’asil han de ser 
traslladats per la guàrdia civil al 
país de trànsit o procedència.

2

Els sol·licitants d’asil van 
rebutjar la plaça oferida 
en altre part del territori 
espanyol.

Generalment en aquests casos 
els sol·licitants d’asil compten 
amb una xarxa de suport a 
Barcelona.

3

No es va demanar la plaça 
al centre

Usuaris que van començar la 
intervenció social amb la Creu 
Roja i havien de continuar amb 
aquesta organització.

2

Programa d’Intervenció Social per a 
Persones Refugiades               

Aquest programa està destinat a atendre a les persones 
amb protecció internacional que presentin una situació de 
vulnerabilitat social i/o econòmica i que es trobin en risc 
d’exclusió social, si ja no l’estan patint. El programa consisteix 
concretament en oferir, de forma puntual, un suport econòmic 
acompanyat d’un pla de treball definit amb la persona, de tal 
forma d’orientar-la en el que necessita i si fer l’acompanyament 
més adient per a la mateixa. El suport econòmic va dirigit a 
cobrir les necessitats bàsiques de manutenció i/o habitatge 
mentre la persona desenvolupa el pla establert. En casos 
concrets també es va donar prestacions econòmiques pel 
pagament d’escoles bressols i medicaments.
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La metodologia utilitzada per desenvolupar el pla de treball 
amb la persona  és participativa, ja que s’implica en tot 
moment a l’usuari/a com a protagonista de la intervenció. 
Sense la seva implicació no és possible la consecució dels 
objectius establerts.

Tendències i dades:

En el marc d’aquest programa s’han atès a 23 persones, 14 
homes i 9 dones. El 60,87% d’aquestes persones provenien 
de l’Àsia (de països com Afganistan, Palestina, Pakistan, 
principalment) i un 30,43 % de l’Àfrica, països com Argèlia i 
Costa d’Ivori principalment. La resta provenia d’Amèrica Llatina, 
concretament d’Hondures i Bolívia.

Cal ressaltar que la majoria d’aquestes persones van ser 
ateses durant el primer semestre de l’any, ja que a partir del 
segon semestre no va ser possible oferir un suport econòmic 
associat a la intervenció social realitzada des d’aquesta 
àrea, per la qual cosa el nombre d’usuaris va disminuir 
considerablement.

La majoria de les persones ateses són persones soles amb 
dificultats per inserir-se o reinserir-se al mercat laboral. També 
es van atendre famílies monoparentals i una família nombrosa. 

En el cas de les famílies, el o la progenitor(a) havia gaudit de 
certa estabilitat econòmica en anys passats però en perdre el 
lloc de treball tenia moltes dificultats per trobar una altra feina, 
aspecte que derivava en la impossibilitat de fer-se càrrec de 
les necessitats familiars.

Des de l’àrea d’intervenció social s’ha treballat 
coordinadament amb l’àrea laboral per poder oferir la 
millor orientació. El suport econòmic donat va de la ma d’un 
compromís per part del o la usuari/a, qui generalment fa una 
formació que doni més possibilitats de trobar feina i/o una 
cerca activa de feina. 

Així també, s’han realitzat derivacions a altres entitats en 
el cas de ser necessari segons la situació que presenti el o la 
usuària. Es manté també comunicació amb els Serveis Socials 
Municipals quan la situació ho requereix, sobretot en el cas de 
famílies monoparentals o famílies amb fills.

En comparació a l’any anterior, durant el primer semestre del 
2010 es van atendre 13 persones, nombre que va augmentar 
a 20 durant el primer semestre del 2011. A causa de la 
impossibilitat de continuar sol·licitant prestacions econòmiques 
durant el segon semestre de l’any passat el nombre d’usuaris 
va descendir considerablement. 
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Classificació dels/les usuaris/es ateses 
per continent:

Continent Nombre Percentatge

Àfrica 7 30,43

Àsia 14 60,87

Amèrica Llatina 2 8,7

TOTAL 23 100

Classificació dels/les usuaris/es ateses 
per composició familiar:

Composició familiar Nombre Percentatge

Persona sola 14 60,87

Família monoparental 4 17,39

Parelles 2 8,70

Unitat familiar composada 
per 3 o més membres

3 13,04

            

PROGRAMES OCUPACIONALS I 
FORMATIUS
Agència de Col·locació  

Des de l’Agència de Col·locació es realitza un treball 
d’intermediació laboral entre els nostres usuaris i usuàries, 
i diverses empreses que necessiten nous treballadors i 
treballadores. Amb el treball realitzat per aquest servei s’intenta 
donar resposta a la necessitat d’una ocupació que permeti una 
qualitat de vida satisfactòria i el desenvolupament del projecte 
vital. 

Junt amb l’atenció als usuaris i usuàries també es realitza 
un treball de prospecció d’empreses, a on es contacta i 
s’informa a les empreses de diversos sectors de producció. 
Pel que fa al treball de prospecció, es fa posant especial 
esment en empreses dels sectors que encara ofereixen llocs de 
treball, vetllant perquè es respecti sempre allò que marquen els 
convenis vigents. 

La situació de crisi econòmica que estem patint, ha portat 
com a conseqüència una dràstica reducció del nombre d’ofertes 
gestionades pel nostre servei, situació que s’està fent cada cop 
més evident a mesura que s’agreuja la situació econòmica i 
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social del país. 

Davant aquest fet, actuem de dues maneres. Per una banda, 
fem un esforç perquè totes les persones que s’adrecen al servei 
puguin rebre una informació el més acurada i completa possible 
en tot allò que fa referència a la recerca activa d’ocupació i 
la inserció sociolaboral. Per l’altra, reforçar el treball en xarxa 
i el contacte amb altres entitats, amb l’objectiu de poder 
desenvolupar iniciatives comunes i oferir més recursos. 

Tendències i dades:

Des del servei, al llarg de l’any, hem atès a 338 persones. 
D’aquestes, 237 d’elles provenen de l’àmbit de la immigració 
i 101 de l’asil; 117 són dones i 221 homes.

Pel que fa als països de procedència les nacionalitats han 
estat diverses. En el cas de les persones immigrants, com sol 
ser habitual destaquen tres països, Marroc, Pakistan i Bolívia, 
amb 55, 52 i 33 persones ateses respectivament. S’ha de  
destacar  que en el cas del Pakistan, només s’ha atès a dues 
dones. 

En el cas de les persones procedents de l’asil, destaquen 
Costa d’Ivori, Afganistan i Colòmbia, amb 11 persones 

provinents del primer país, i 10 de cadascun dels altres.  Altres 
nacionalitats ateses han estat Palestina, Bielorússia, Hondures, 
Cuba, Rússia i Guinea Conakry. 

Pel que fa al nombre d’insercions, al llarg de l’any passat 
es van poder inserir a través del nostre servei 31 persones. 
D’aquestes contractacions, la immensa majoria es van produir 
al sector serveis, i en contractes d’obra i servei. 

A partir de les dades exposades, s’agreuja la tendència 
marcada des de que es va iniciar la situació de crisi econòmica, 
disminuint-se any rere any el nombre de persones inserides, fet 
que, malauradament, està en consonància amb la situació del 
país.

Pel que fa al nombre de persones ateses, s’ha observat una 
disminució d’aquestes, passant de les 400 del 2010 a les 338 
del 2011. Aquest fet s’ha degut a factors conjunturals, com 
el canvi d’ubicació de l’entitat i els canvis organitzatius que 
es van produir al si de l’entitat l’any passat. La provisionalitat 
d’aquestes dades es confirma amb l’augment del nombre de 
persones ateses al llarg del primer trimestre d’enguany. 
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País de procedència Total %

Afganistan 10 2,95

Bangladesh 16 4,73

Bielorússia 8 2,36

Bolívia 33 9,76

Colòmbia 24 7,1

Costa d’Ivori 15 4,43

Cuba 13 3,84

Marroc 55 16,27

Nigèria 9 2,66

Palestina 9 2,66

Pakistan 52 15,38

Perú 12 35,5

Rússia 14 4,14

Senegal 9 2,66

Togo 6 1,77

Altres nacionalitats 53 15,68
Total 338 100

Intervals d’edat Total %
>18 6 1,8
18 a 34 155 45.9

    35 a 49 142 42.0

   50 a 65 35 10.3
   > 65 0 0

Total 338

Distribució per Gèneres
Homes: 225 Dones: 113

Programa de Foment de la Integració 
Sociolaboral  

Existeix una finalitat molt concreta que es resumeix en 
afavorir la inserció sociolaboral del col·lectiu de sol·licitants 
d’asil i beneficiaris de protecció internacional. El programa 
es presenta com a opció per pal·liar la multitud de variables 
externes i internes que influeixen en la integració social i 
laboral que configuren un escenari de desigualtat, clarament 
discriminatori per raons de pertinença ètnica. 

El contingut del programa se centra en el desenvolupament 
d’Itineraris Individualitzats d’Inserció adaptats a les característiques 
de cada persona i la seva situació. Aquesta metodologia, 
contrastada per la seva eficàcia com a eina per a la programació, 
execució i avaluació de les accions, permet dotar a les persones de 
les habilitats necessàries que els permetin la incorporació al mercat 
laboral. 
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En l’atenció integral per a l’ocupació conflueixen els sistemes 
d’orientació, formació, intermediació i inserció laboral. La formació 
ocupacional és primordial per garantir una inserció laboral real i 
efectiva, per tant les accions realitzades a fi de facilitar l’accés a la 
mateixa estan recolzades per un sistema de prestacions que permet 
atendre el ventall de necessitats dels i les participants. 

Tendències i dades

Al 2010, 2.668 persones van sol·licitar asil a l’Estat 
espanyol, dels que 212 ho van fer a Catalunya, un nombre 
molt per sota en comparació d’anys anteriors. Malgrat aquesta 
tendència, al llarg del 2011 es van atendre en CCAR dins 
del marc del programa a 102 persones, enfront de les 68 
persones ateses l’any anterior. 

La composició per gènere marca la tendència clarament 
masculinitzada del col·lectiu i reflecteix una gran desigualtat. 
La comparativa és reveladora, es va atendre a un total de 80 
homes enfront de 22 dones, arribant aquestes a ser tan sols el 
21,56 % del total.

La composició per nacionalitats d’origen de les persones 
ateses trobem en primer lloc a les persones nacionals de Costa 
d’Ivori (15.68%), seguit d’Afganistan (9.80%)  i en tercer lloc 

Guinea Conakry i Pakistan en la mateixa mesura (6,86%). Pel 
que fa a la resta de països d’origen hi trobem una amplia 
diversitat amb pesos relativament inferiors, amb percentatges 
pràcticament insignificants. 

 

PAIS Nº PERCENTATGE

Costa d’Ivori 16 15,68%

Afganistan 10 9,80%

Guinea Konakry 7 6,86%
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Pakistan 7 6,86%

Palestina 6 5,88%

Colombia 6 5,88%

Ghana 5 4,90%

Rusia 4 3,92%

Otros 41 40,19%

Per edats cal assenyalar que la concentració de les persones 
ateses s’ha donat a la franja d’edat compresa entre els 25 i 35 
anys, representant el 47,5%. El segon lloc, i gairebé a l’una, ho 
ocupen les persones d’edats compreses entre els 20 i 25 anys 
(20,58%) i aquelles entre els 35 i 35 anys (21%). De manera 
residual, el 5,8 % de les persones ateses era menor de 20 
anys, i en la mateixa proporció, el 5,8% se situaven a la franja 
d’edat de 45 a 55 anys. 

EDAT Nº PERCENTATGE

>20 6 5.88%

20-25 21 20.58%

25-35 48 47.05%

35-45 21 21%

45-55 6 5,88%

Es van concedir 94 beques de formació, transport i 
manutenció a un total de 65 persones com a suport a 
l’adquisició d’eines, habilitats i coneixements per a la inserció, 
fet que els permetria situar-se en una millor posició al mercat 
laboral. 

Un total de 54 persones van assistir a cursos per a 
l’aprenentatge del castellà, principalment es tractava de 
persones nouvingudes o residents des de feia un curt període 
de temps a Catalunya. En la línia d’adquisició de competències 
lingüístiques, assenyalar que 8 persones van assistir a classes 
de català.

A partir dels 2 Tallers de cerca activa d’ocupació impartits 
des de CCAR, 10 derivacions per la formació a Servei Solidari, 
Probens i Barcelona Activa i les tutories Individualitzades; s’ha 
proporcionat a un total de 63 persones les eines bàsiques per 
a la cerca d’ocupació relacionades amb les noves tecnologies. 
Així mateix, s’ha promogut la formació a 5 persones en la 
Cerca d’Ocupació a través de les eines 2.0 (Linkedin, Twiter, 
Facebook, etcètera). Aquesta formació s’ha dirigit a persones 
amb un nivell formatiu alt, amb domini del castellà i amb 
coneixements amplis d’altres eines associades a les TICS per a 
la cerca d’ocupació.
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La formació i la capacitació professional van ser les millors 
eines per afavorir la inserció, 21 persones van obtenir una 
certificació professional en sectors del turisme i l’hostaleria 
(cambrer, auxiliar de col·lectivitats), informàtica i comunicacions 
(administració de xarxes, reparació i manteniment d’ordinadors), 
instal·lacions (instal·lador de gas), comerç i marketing (tècnic 
de vendes), sanitat i serveis socials (atenció sanitària, monitor 
temps lliure), etcètera. Destacar que hem trobat serioses 
dificultats per a l’accés als cursos de formació ocupacional 
subvencionats pel SOC per a les persones amb un menor 
domini de l’idioma i sense acreditació formativa.

La intermediació laboral va ser gestionada de manera 
conjunta des del propi itinerari d’inserció i l’Agència de 
Col·locació. Es va aconseguir la formalització de 10 contractes 
de treball principalment de caràcter temporal. Cal destacar 
la dificultat presentada per l’actual context social, econòmic 
i laboral en la consecució de resultats exitosos en quant a la 
incorporació real i efectiva al mercat laboral.

La col·laboració a nivell intern i extern ha estat clau per 
donar resposta a les necessitats del col·lectiu. Les reunions 
periòdiques de l’equip multidisciplinari de CCAR per a la 
valoració, coordinació i seguiment dels beneficiaris del 
programa han contribuït a enriquir les intervencions des d’una 

perspectiva més integral. Així mateix, cal destacar la tasca de 
coordinació amb les institucions de la Xarxa Ariadna (ACCEM 
i Creu Roja) i entitats públiques i privades emmarcades en el 
sector dels serveis socials, la formació i el teixit empresarial. 

Programa d’Itinerari d’Inserció 
Personalitzats per persones immigrants 

El Programa d’Itineraris Integrats d’Inserció Laboral 
individualitzats és un programa dirigit a la creació d’itineraris 
per a la inserció i promoció professional del col·lectiu de 
treballadors i treballadores extracomunitaris/àries en situació 
regular, amb especials dificultats a l’hora de definir el seu perfil 
professional i obtenir o consolidar un lloc de treball i les seves 
relacions laborals.

A través de la intermediació laboral s’orienta, s’assessora, 
es recolza, s’actua com a mitjancer amb les empreses i se 
sensibilitza als agents econòmics sobre els beneficis de la 
diversitat cultural i la necessitat de l’accés al món laboral de 
les persones immigrants en condicions d’igualtat.

Els itineraris laborals s’inicien amb una entrevista 
individualitzada. A partir del primer contacte s’elabora un 
primer diagnòstic de la situació social i laboral de la persona 
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i es realitza la proposta d’un Pla de Treball. 

Això es fa a través d’accions individuals i de grup: entrevistes 
personals,  tallers de formació en canals de recerca activa de 
feina, selecció de personal, orientació en estrangeria i laboral i 
alfabetització digital, a través d’una estreta col·laboració amb 
l’agència de col·locació de l’entitat i amb la resta de serveis i 
programes de la casa.

Tendències i dades:

S’ha atès a 70 persones, en total 43 homes (61%) i 27 
dones (39%). Respecte de l’any anterior augmenta en tres 
punts el percentatge de dones i baixa el d’homes. S’observa 
una tendència a la paritat des de l’any 2007, en contrast amb 
l’any 2004, en que el 77% de las persones participants van 
ser homes.

En perfils d’edat destaca la franja entre 36 i els 45 anys, 
amb un 33%, seguit del 31% que representen les persones 
entre 26 i 35 anys, del 26% de los més grans de 46 anys 
i un 10% de menors de 25 anys. Respecte de l’any anterior 
disminueix en onze punts la franja 26-35, augmenta en només 
un punt els més joves i en quatre i sis les de 36-45 anys i la 

de majors de 46.

En matèria de relacions familiars el 44% són parelles 
amb fills, el 21% són parelles sense fills, un 1% són parelles 
monoparentals i el 33% són persones solteres. Respecte de 
l’any anterior, disminueix en deu punts el nombre de persones 
solteres, en un punt les famílies monoparentals, augmenta en 
4 punts el percentatge de parelles i en vuit el de parelles amb 
fills.

Per grau de formació, el 99% de les persones ateses estan 
alfabetitzades, totes en el seu país d’origen. El 13% disposa 
d’estudis de primària, el 80% d’estudis de secundària, el 3% 
estudis de formació professional i el 2% estudis universitaris. 
Respecte de l’any anterior augmenta en 7 punts el percentatge 
de persones amb estudis de primària i disminueix en sis punts 
el de persones amb estudis de secundària i en cinc punts el de 
persones amb estudis universitaris.
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Any 2011 Versió 1.0

Àrea Laboral

Programa Itineraris integrats d’inserció laboral individualitzats

Variable Variable subordinada Núm. %

Gènere
Dones 27 39

Homes 43 61

Edat

<=25 7 10

26-35 22 31

36-45 23 33

>46 18 26

Situació familiar

Sol/la 23 33

Família monoparental 1 1

Parella 15 21

Parella i fills 31 44

Formació

Analfabet/a 1 1

Primària 9 13

Secundària 56 80

Batxillerat 0 0

Formació professional 2 3

Diplomat/da 1 1

Llicenciat/da 1 1

Situació legal Immigrant 70 100
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Any 2011 Versió 1.0

Àrea Laboral

Programa Itineraris integrats d’inserció laboral individualitzats

Variable Variable subordinada Núm. %

Nacionalitat

Marroc 19 27,1

Pakistan 10 14,2

Bolívia 9 12,8

Bangladesh 6 8,5

Equador 5 7,1

Algèria 3 4,2

Perú 3 4,2

Brasil 2 2,8

Índia 2 2,8

Kenya 2 2,8

Senegal 2 2,8

Armènia 1 1,4

Gàmbia 1 1,4

Hondures 1 1,4

Mauritània 1 1,4

Nigèria 1 1,4

Rep. Dominicana 1 1,4

Sierra Leone 1 1,4
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Ajuts a la formació i a l’auto ocupació 
per persones refugiades:

Les persones a les que se les ha reconegut la seva condició 
de persones refugiades o desplaçades, i no disposen d’uns 
ingressos mínims tenen dret a demanar ajuts per la realització 
d’accions formatives i suport als seus itineraris d’inserció que 
van iniciar quan eren sol·licitants d’asil. 

Paral·lelament, a la nostra entitat també poden rebre 
assessorament per realitzar el seu Pla d’Empresa i beneficiar-se 
d’un ajut a fons perdut per poder desenvolupar el seu projecte 
emprenedor.

Tendències i dades

Pel que fa als ajuts a la formació, es van beneficiar 15 
persones. Els va permetre cursar cursos de formació en costura, 
cuina, gestió de magatzem i soldadura; l’obtenció dels 
carnets professionals de manipulació d’aliments, conducció 
de carretons, elevadors i soldadura. A més a més, una 
persona ha pogut cursar una formació de Postgrau en Igualtat 
d’Oportunitats, i d’altres, de manera complementària, han 
realitzat cursos de català i castellà a nivell avançat.

D’aquestes 16 persones, 5 han estat dones i la resta 
homes. Pel que fa als països de procedència, aquesta ha estat 
extremadament diversa, ja que no ha hagut cap país amb més 
de dos persones beneficiàries del programa. Els països de 
procedència han estat: Cuba, Hondures, Palestina, Afganistan, 
Birmània, Bangladesh, Togo, Costa d’Ivori, Tibet i Índia.  

Pel que fa a l’assessorament en auto  ocupació, aquest any 
s’ha assessorat a tres persones interessades en establir-se com 
a professionals autònoms, encara que cap d’elles s’ha decidit 
finalment a iniciar un projecte emprenedor, quedant aquests 
pendents per l’any posterior. 

Es fa una valoració positiva del programa d’ajuts a la 
formació, ja que cada any que passa més persones s’estan 
beneficiant d’aquests ajuts. S’ha de tenir en compte que 
l’augment de la demanda ve marcada per la situació de 
dificultat pe accedir a un lloc de treball. Enfront aquesta 
situació, els i les demandants d’ocupació opten per ampliar 
la seva formació i capacitació per tenir majors possibilitats 
d’accedir a un lloc de treball. 

La principal incidència que s’ha observat ha estat 
l’agreujament de la situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió 
que pateixen una bona part de les persones que atenem, 
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algunes d’elles d’extrema gravetat, i a les que per diverses 
raons, no se’ls pot donar resposta des de la pròpia entitat o els 
diversos dispositius de serveis socials de les administracions. 

       
       

Classes de castellà 

Des del 2008 venim realitzant de manera ininterrompuda 
classes de castellà ja que considerem que el coneixement dels 

idiomes autòctons és l’eina clau per la inclusió social. L’entitat 
va decidir centrar-se en el castellà, considerant que des del 
Consorci de Normalització Lingüística es dóna resposta a les 
necessitats d’aprenentatge del català.  Cal dir que tenim un 
conveni amb el Consorci i que fem les pertinents derivacions. 

Aquest servei és realitzat exclusivament per professores 
voluntàries de la nostra entitat amb experiència i formació en 
la matèria. Per tal de millorar i coordinar-nos amb altres entitats 
i les administracions que imparteixen serveis similars, formem 
part de  la Coordinadora Per la llengua de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Tendències i dades

Al llarg del 2011 es van realitzar set cursos trimestrals i 
tres mensuals durant els mesos d’estiu. Als alumnes se’ls ha 
agrupat en funció dels seus nivells –nivell bàsic, inicial i 
intermedi-, participant 132 persones en total de gènere, edats 
i nacionalitats diverses, el que fa que hagi hagut un augment 
de més del 100%. 

El fet d’aquest augment es creu que s’ha degut fonamentalment 
al canvi de local, desplaçant-nos al Raval, a un local de major 
accessibilitat i situat en una zona amb alta presència de 
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població immigrant, principalment d’origen pakistanès, que al 
conèixer el nostre servei han decidit inscriure’s i participar.

Com a novetats respecte a cursos anteriors, amb l’augment 
del nombre de persones beneficiàries també s’han obert grups 
nous, podent-se obrir un grup destinats a aquelles persones 
amb un nivell de castellà baix, i que tampoc han finalitzat 
l’educació secundària en el país d’origen, pel que mostren 
especials dificultats en el seu aprenentatge i necessiten 
d’especials atencions.   

Països de 
procedència Total %

Pakistan 34 25.8

Filipines 16 12.1

Bangladesh 18 13.6

Índia 11 08.3

Ghana 12 09.0

Costa d’Ivori 9 06.8

Rússia 9 06.8

Marroc 8 06.00

Altres nacionalitats 15 11.36

TOTAL 132
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FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ DE 
LES FAMÍLIES NOUVINGUDES AL 
PRAT DE LLOBREGAT 

L’objectiu es garantir la integració  i la participació de 
les famílies nouvingudes al sistema social i cultural del Prat 
del Llobregat. Les actuacions per aconseguir-lo van des de 
l’orientació dels recursos i serveis municipals, l’impuls en 
la participació de les activitats associatives i municipals, la 
incorporació en els centres d’aprenentatge de les llengües 
castellana i catalana i la implicació activa en el àmbit escolar 
recolzat pel servei d’interpretació. 

Tendències i dades

Activitats d’assessorament i orientació

Durant l’any 2011 es va atendre a 76 persones, sent 
el 97% dones i tan sols el 3% homes; amb un total de 97 
consultes realitzades. Pel que fa el perfil de les persones ateses 
cal destacar que el 96% eren procedents del Marroc. Per edat, 
s’accentua el pes dels grups d’edat de dones entre els 25 i 35 
anys (53%) i entre els 35 i 45 anys (32%).  Pel que fa al nivell 
formatiu, el 49% parteixen de nivells educatius bàsics i el 26% 

no tenen cap de formació. 

Cal destacar la importància que tenen les xarxes socials 
primàries en la difusió del servei d’orientació. El 59% de les 
persones ateses procedien directament de les xarxes informals, 
mentre que el nombre de persones derivades per entitats 
públiques i/o privades era menor. 

Els percentatges dels motius de les consultes varen ser:  
25 % educació, 18% serveis socials, 13% pel treball, 12% 
estrangeria, 8% idioma, 7% habitatge, 6% violència de 
gènere i separacions, 5% cursos de formació, 3% sanitat, 2% 
assessorament jurídic ii 1% mediació. 

Activitats de foment de la participació

Durant l’any 2011 es va aconseguir la participació de 48 
persones, el 93,75% eren dones. Respecte a l’edat, la majoria 
comprendria edats entre els 20 i 45 anys i el 87%  estan 
casades. Per una altra banda,  cal destacar l’alt percentatge 
de dones que es troba en situació d’atur (85,42%). 

La participació segons el tipus d’activitat queda desglossada 
en funció de diversos programes municipals. Les dades situen 
la participació de 8 persones en el programa de dones, 7 
en el de cooperació, 6 en ciutadania, 18 en cultura i 9 en 
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educació. Respecte a anys anteriors, s’ha experimentat un 
augment de la participació a la mostra d’entitats del Prat i la 
participació en projectes culturals del municipi. 

Activitats en l’àmbit escolar

El grau de participació de les famílies nouvingudes 
d’alumnes de P3 proposades per l’equip docent en les micro 
sessions va ser alt, es va  aconseguir que assistissin en les 
diferents activitats un total de 31 persones. Novament, el perfil 
majoritàriament femení amb 27 dones front a 4 homes. 

En referència a la composició per nacionalitats d’origen, 
observem el pes relatiu dels grups respecte al total. Trobem 
clarament que les persones autòctones representen el major 
percentatge dels assistents, seguides de les que provenen del 
Marroc. Recalcar que hi ha hagut un augment  en el compromís 
i implicació de les mares i els pares en l’àmbit escolar. La 
majoria  dels participants destaquen que les sessions han 
esdevingut en un espai d’escolta activa, a on s’han intercanviat 
diferents inquietuds, opinions, experiències, punts de vista i 
anècdotes. 

SERVEI D’INTÈRPRETS
                                                  
Amb suport de la Regidoria de Nova Ciutadania de 

l’Ajuntament del Prat de Llobregat, gestionem un servei 
d’intèrprets en diversos idiomes per tal que les persones 
nouvingudes que ho necessitin, pugin expressar-se en la seva 
llengua davant dels diversos serveis municipals i així poder rebre 
una millor atenció per part dels professionals corresponents. 
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PROTECCIÓ I DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES REFUGIADES I IMMIGRANTS

INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL I 
PARTICIPACIÓ SOCIAL

PARTICIPACIÓ SOCIAL 

L’acció del 
voluntariat

Altres formes 
de persecució

FormacióEn defensa del
 dret d’asil

Foment de la 
participación socialL

Visibilització de les 
persones refugiades

TREBALL EN XARXAINCIDÈNCIA POLÍTICA 
I SOCIAL
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INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL I 
PARTICIPACIÓ SOCIAL                                                            

INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL                                                             

Aquesta línia de treball té com objectiu defensar el dret d’asil 
i els drets de les persones refugiades  i immigrants a Catalunya, 
donar a conèixer la situació del dret d’asil i de les persones 
refugiades al nostre país, difondre i denunciar públicament les 
situacions d’indefensió i/o violació d’aquest drets així com les 

situacions de vulnerabilitat que pateixen aquestes persones. Per 
fer-ho, partim de quatre grans línies d’actuació: la defensa del 
dret d’asil, donar a conèixer les altres formes de persecució, la 
visibilitat de les persones refugiades que viuen a Catalunya i 
activitats formatives.  

1. Defensa del dret d’asil 

En la nostra defensa al dret d’asil i per tal de contribuir a 
l’enfortiment de la institució d’asil treballem en una sèrie de 
campanyes que tenen com objectiu conèixer i reconèixer la 
presència de persones refugiades i remarcar les aportacions de 
les persones refugiades a Catalunya. Per això, Al llarg del any 
hem fet diverses xerrades sobre la defensa del dret d’asil. 

-“El dret d’asil: un dret en retrocés”, xerrada donada el 
22/06/2011 en el cicle de conferències sobre diversitat i drets 
humans “Dies Diversos” a les Cotxeres de Sants, Barcelona.  
Aprofitant el dia de les persones refugiades i la publicació del 
informe 2011“La situació de les persones refugiades a l’Estat 
Espanyol” de CEAR, es van presentar les dades de l’asil a l’Estat 
Espanyol de l’any passat, mostrant una clara disminució de les 
sol•licituds d’asil des de fa tres anys seguits.

-“El Dret d’asil a l’Estat Espanyol”,  xerrada donada al juliol de 
2011 en el marc del curs Berkeley 2011 per la Fundació UAB, 
Barcelona.

-“El reglament d’estrangeria i d’asil”, ponència donada a la 
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 -“El Dret d’Asil: Un dret amenaçat”, xerrada donada el 
04/11/2011 al casal Pou de la Figuera, Barcelona. 

2. Altres formes de persecució:

Volem donar a conèixer aquelles formes de persecució que 
per no quedar recollides de forma expressa a la Convenció 
de Ginebra són més desconegudes. Aquesta és una manera 
d’informar sobre la possibilitat de sol•licitar asil per diferents 
supòsits de persecució per facilitar que les víctimes de violacions 
de drets humans tinguin accés a la protecció internacional.

 -“El dret d’asil davant de la tracta de persones”, xerrada 
donada el 15/12/2011 en el marc del cicle de cinema “La 
tracta esclavitza. La llibertat és un dret. Tracta de veure-ho” de 
Metges del Món. Aquesta xerrada s’ha centrat sobre la visió de la 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat de la tracta de persones i 

com encaixa aquest concepte en el marc del dret d’asil. 

3.  Visibilitat de les persones refugiades

En la nostra defensa al dret d’asil i per tal de contribuir a 
l’enfortiment de la institució d’asil treballem en una sèrie de 
campanyes que tenen com objectiu conèixer i reconèixer la 
presència de persones refugiades i remarcar les aportacions de 
les persones refugiades a Catalunya. Per això, hem desenvolupat 
aquest any les següents actuacions:

Elaboració i Realització de l’exposició “Diaris 
il·lustrats de persones refugiades”:

El 17 de juny es va presentar a través d’una exposició els 
resultats de la feina d’art-teràpia que es va realitzar amb els 
sol•licitants d’asil dels pisos d’acollida de Sabadell. La exposició 
consistia en una mostra il•lustrativa dels processos terapèutics i 
reflexius que han tingut lloc en el taller d’Art Teràpia : es va fer 
una presentació del mètode utilitzat, de les diferents sessions, així 
com de les obres que van sorgir d’aquest treball.  Aquest procés 
terapèutic va tenir una gran importància pels usuaris implicats en 
el procés, ja que van poder expressar els seus sentiments i els 
seus anhels a través d’un mitjà que no requeria un domini de la 
llengua. Aquesta exposició va ser molt ben rebuda pel públic, fet 
que va motivar la CCAR a organitzar una altra exposició d’aquest 
procés terapèutic a la ciutat de Sabadell en 2012.

Celebració Dia Mundial de les Persones Refugiades, 
20 de juny de 2011:

- Per tal de commemorar i celebrar el Dia Internacional de 
les persones refugiades, la nostra entitat va organitzar diverses 
activitats amb l’objectiu de fer visible a les persones refugiades al 
nostre país, així com les diferents vulneracions al Dret d’Asil. Les 
activitats que van desenvolupar van ser les següents:  
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- Roda de Premsa a càrrec de la directora de l’entitat i el 
testimoni d’una persona refugiada, dins d’aquesta roda de premsa 
es va presentar el Informe 2011 de CEAR sobre la situació de les 
persones refugiades a l’Estat Espanyol.  

- Acte a la seu de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, 
on es va presentar a través d’una exposició els resultats de la feina 
d’art-teràpia que es va realitzar amb els sol•licitants d’asil dels 
pisos d’acollida de Sabadell: presentació del mètode utilitzat, 
de les diferents sessions, així com de les obres que van sorgir 
d’’aquest treball. Aprofitant que s’inaugurava també la nova seu 
de l’entitat, aquest acte es va acompanyar d’un piscolabis. 

- Col•laboració i participació en l’acte institucional 
organitzat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona i les entitats que treballen pel Dret d’Asil, i en particular 
a Sabadell, on es va donar una xerrada sobre la feina de les 
entitats que treballen per l’asil a Catalunya.  

Xerrades sobre la visibilitat de les persones 
refugiades:

- Per tal de donar a conèixer la situació del dret d’asil i de 
les persones refugiades al nostre país, aquest any hem realitzat 
diverses xerrades sobre aquest tema al territori català. Entre elles, 
destaquem:

- “Les polítiques de les associacions d’acollida de refugiats 
a la societat catalana”, xerrada donada el 18/06/2011 durant 

les jornades organitzades per l’Associació de Refugiats i Asilats 
de Catalunya en celebració del dia internacional de les persones 
refugiades a Sabadell. 

- “La integració dels refugiats”, xerrada donada el 
21/11/2011 en el marc de la inauguració de l’exposició “Contra 
Viento y Marea” d’Amnistia Internacional. S’ha participat també 
en la preparació i l’elaboració d’aquesta exposició: la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat va assessorar sobre els aspectes 
legals de l’asil per a l’exposició i va facilitar el testimoniatge de 
persones refugiades ja que la nostra feina d’atenció ens posa en 
contacte amb aquestes persones a diari. 

Activitats formatives

Les persones refugiades pateixen una gran invisibilitat i de 
manera general es desconeix la figura de l’asil a Catalunya. 
Per això, hem volgut engegar de nou aquest any les actuacions 
formatives, que permeten que els professionals dels àmbits propers 
a l’asil puguin conèixer-ne més i puguin derivar possibles casos de 
persones refugiades a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat.  

Primera edició del curs “Asil, Immigració i Drets 
Humans”:

Davant de la demanda de formació de professionals dels àmbits 
socials, jurídics i de la cooperació en temes d’asil i immigració, la 
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Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat ha engegat aquest any la 
primera edició del curs “Asil, immigració i Drets Humans”. El curs 
ha estat dividit en tres blocs: el marc jurídic de l’asil i la immigració, 
la detecció de casos de protecció internacional i l’acollida a 
Catalunya. El curs tenia per objectiu facilitar informació sobre asil 
i refugi per tal de que es puguin detectar més fàcilment els casos 
de persones que podrien sol·licitar l’asil. 

Davant de l’èxit de la primera edició d’aquest curs, es planteja 
una segona edició per a l’any 2012. 

 

5. Treball Transversal

 Comunicats, rodes de premsa i notes de premsa:

Una de les altres feines que fem per a visibilitzar la situació de 
les persones immigrants i refugiades és la comunicació exterior a 
través d’eines 2.0 i de notes de premsa, així com contactes amb 
mitjans de comunicació. 

-Aquest any es va potenciar les eines 2.0 de l’entitat, com és la 
pàgina Facebook, pujant-hi les noticies de la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat així com d’altres activitats lligades d’acollida 
i de defensa dels drets de les persones immigrades i refugiades. 
La nova web de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat ja està 
en funcionament.  

-Pel que fa a comunicació a través de mitjans, entre d’altres, 
podem posar èmfasi en el vídeo que vam produir amb BTV i que 

va ser noticia el 20/03/2011, i la sèrie de 6 articles “Fugir 
sense mirar mai enrere” de la periodista del diari Avui Sílvia 
Gruart que va començar el 3/07/2011.

-Es va produir també diverses notes de premsa i posicionaments, 
com les sobre l’arribada de persones refugiades síries a l’Estat 
Espanyol, la situació de les persones refugiades de Somàlia, i la 
nova llei sobre el reassentament  per a persones refugiades a un 
tercer pais a l’Estat Espanyol.

-Destaquem també la nostra participacio en l’organitzacio 
del dia de la Nakba, el dia de commemoracio de l’èxode de 
la poblacio Palestina de 1948 el 15/05/2011,  així com la 
nostra participació en l’organització de la roda de premsa sobre 
les conclusions del tribunal Russell per Palestina el 28/11/2011.
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PARTICIPACIÓ SOCIAL
L’acció del voluntariat

El nostre objectiu ha estat donar un èmfasi especial a la 
formació del voluntariat de l’entitat, doncs, com a organització 
que es concep ideològicament com a agent de transformació 
social, creiem que és fonamental que les persones que treballen 
amb nosaltres, de forma voluntària, ho facin des d’una concepció 
clara dels conceptes de l’asil i els drets humans. Les persones 
voluntàries a més de col·laborar amb les tasques diàries de 
l’entitat han pogut tenir clars els conceptes jurídics i socials de 
l’asil. 

Quan més formades estiguin en aquest camp les persones 
voluntàries de l’entitat major poder d’incidència social i de 
transformació tindran, alhora que enriqueixen i se senten més 
còmodes a l’entitat i amb les persones que és beneficien de les 
nostres activitats.

Per això, ens hem proposat una activitat d’accions formatives 
sobre immigració, asil i drets humans. Per afavorir la formació dels 
nostres voluntaris i les nostres voluntàries, hem dut a terme diverses 
accions: 

- Participació gratuïta dels voluntaris i de les voluntàries al curs 
de formació “Asil, immigració i drets humans” organitzat per la 

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat  al mes de setembre i 
octubre 2011. Aquest curs, d’una duració de 27 hores, ha permès 
que el nostre voluntariat tingui més clar els conceptes jurídics de 
la immigració, l’asil i els drets humans, alhora que ha rebut una 
formació en detecció de casos de violacions de drets humans. 

-Participació gratuïta del voluntariat al curs de formació 
“Orientació Professional 2.0”, co-organitzat per la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat i Probens. Aquesta formació, 
orientada al voluntariat de l’àrea de formació i ocupació, 
d’una duració de 12 hores, ha permès al nostre voluntariat un 
aprofundiment dels seus coneixements en matèria d’aplicació de 
les xarxes socials a la recerca de feina. 

- Informació als nostres voluntaris i voluntàries per a què 
participin en aquells cursos formatius relacionats amb les activitats 
que realitzen en l’entitat. Al llarg de l’any, rebem informació sobre 
formacions, cursos i seminaris relacionats amb el nostre àmbit de 
treball. Aquestes informacions s’han donat a tot el voluntariat, 
animant en particular als voluntaris nous i les voluntàries noves, ja 
que són els que més necessitaven aquesta formació per poder dur 
a terme les tasques de la entitat.
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Foment de la participació social
Quant al foment de la integració social es va motivar des 

del Centre de Migracions la participació en activitats culturals 
i d’oci amb l’objectiu no només de fomentar el companyonia 
i la convivència en harmonia entre les persones residents dels 
pisos sinó també incentivar la seva integració social a través del 
coneixement de la cultura del país d’acollida. L’any 2011 es van 
l’entorn de Sabadell, ja que es van visitar edificis emblemàtics de 
la ciutat (La Torre de l’Aigua, la Torre de l’Església, els Safareigs, 
la Casa Duran) i també edificis i llocs atractius de Barcelona, 
com la Sagrada Família, el Parlament, el Parc de la Ciutadella i 
el Museu del Barça, entre altres.  

Així mateix es va impulsar la realització d’un taller d’art-
teràpia. Es va fer amb la col·laboració desinteressada de dues 
art-terapeutes durant gairebé tres mesos, reunint-se setmanalment, 
amb l’objectiu de crear un espai de suport emocional a través 
de l’expressió artística per les persones sol·licitants d’asil i/o 
refugiades. Al taller van participar 18 sol·licitants d’asil de 12 
nacionalitats diferents i amb 4 llengües diferents. A partir de les 
obres realitzades en el marc dels tallers es va realitzar l’exposició 
“Diaris il·lustrats de persones refugiades”.

Pla de Participació 
La nostre entitat ha dut a terme la segona fase del procés 

participatiu, impulsat l´any anterior, per a l´elaboració del pla de 
participació la CCAR. Continuant amb la feina feta i a partir de les 
conclusions de la diagnosi, aquesta segona fase ha permès definir 
els reptes, grans objectius i actuacions del pla de participació així 
com posar les bases per a la seva implementació.

S’ha comptat amb els diferents agents que s’havien implicat en 
la fase de diagnosi: agents interns (junta directiva, voluntariat i 
usuaris/es) i externs vinculats a l’entitat (ex-usuaris/es i persones 
expertes que des d’altres organitzacions i institucions aportaven 
una visió complementària i enriquidora al procés de debat intern 
de l’associació). No obstant, alguns dels canvis en què es va 
veure immersa l’entitat va fer recomanable i necessari centrar els 
esforços en desenvolupar una tasca de caràcter més intern, en què 
s’han combinat moments de reflexió més genèrics i globals amb 
moments de pràctica, d’impuls d’accions i propostes concretes 
del pla de participació.

L’objectiu últim del Pla de Participació de la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat és el de contribuir a reforçar l’organització 
amb mecanismes d’informació, transparència, representació, 
deliberació i decisió que millorin la seva democràcia interna. 
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• Promovent el debat sobre la participació a l’associació. 
• Definint les funcions i composició dels diferents òrgans de 

l’entitat. Pla de Participació de la Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat 3 

• Establint els mecanismes que promoguin la informació 
i participació internes dels diferents agents que en formen part 
(treballadors/es assalariats, voluntaris/es, usuaris/es, ex-usuaris/
es...). 

TREBALL EN XARXA 
Defensem el treball en xarxa com la 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 desembre-Dia 
del Migrant, de Fedelatina, de la Taula pels Drets Humans i la 
Pau a Colòmbia, Federació Catalana de Voluntariat social, Xarxa 
d’Habitatge d’Inclusió, Taula d’entitats del Tercer Sector, de la 
Federació Catalana d’ONGs pels Drets Humans, de la Xarxa 
amb Palestina al Cor, de la Xarxa Catalana sobre la Trata de 
Persones, de la Coordinadora per la llengua de l’Ajuntament de 
Barcelona, Xarxa Laboral del Raval, del CIRD (Centre d’Informació 
i Recursos per les dones de l’Ajuntament de Barcelona), de la Xarxa 
d’Entitats Socials d’Assessorament Jurídic per Estrangers (XESAJE), 
de la Xarxa d’Atenció a Persones sense Sostre de l’Ajuntament de 
Barcelona i de la Xarxa d’Inserció Sociolaboral de l’Ajuntament 

de Barcelona. 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 (European 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 
Humanos.
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FONS DE FINANÇAMENT                        

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat ha 
rebut recursos, al 2011, per gestionar els seus 
programes de: 

Direcció General de Integración de los Inmigrantes  

a través de l’execució dels projectes de CEAR a Catalunya

Generalitat de Catalunya

-Direcció General per la Immigració 

-Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària

-Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

-Direcció General de Participació Ciudadana

-Servei d’Ocupació de Catalunya

Diputació de Barcelona

Direcció de Relacions Internacionals- Oficina de Cooperació   

al Desenvolupament

Ajuntament de Barcelona

Direcció d’Immigració i Diàleg Intercultural

Regidoria de Drets Civils

Gerència d’Educació, cultura i Benestar

Ajuntament de Sabadell

Regidoria de Cooperació i Solidaritat



Maquetació: Daniela Borzaro


