
 

 

Promovent la integració de les dones, beneficiàries de protecció 

internacional a través del desenvolupament i implementació de 

formacions d’integració polifacètiques (INTEGRA-TRAIN) 

 

 
VISITA D’ESTUDI I SEMINARI INTERNACIONAL A CATALUNYA 

 

(12 - 14 de juliol de 2017) 
 

PROGRAMA 
 
 
 

Dimecres, 12 de juliol  
 

9:00-13:00  Seminari internacional  

9:00-9.30  Inauguració  

 Sra. Estel·la Pareja, Directora de la Comissió Catalana d’Ajuda al 

Refugiat (CCAR)  

 Sra. Maren Siemens, Information and Communications Officer de la 

Representació de la Comissió Europea a Barcelona    

  

9:30-10:30  Presentació del sistema estatal d’acollida i integració de persones 

refugiades i sol·licitants d’asil,   

 Sra. Mónica López, Directora de Programes de la  Comisión 

Española  de Ayuda al Refugiado (CEAR)  

   

10:30-11:00  Coffee break  

11:00-11:45  Programa Català de Refugi, a càrrec del Sr. Oriol Amorós Secretari d’Igualtat, 

Migració i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya  

11:45- 13:00  Bones pràctiques en polítiques d’acollida i integració a nivell local   

 Sr. Ramon Sanahuja, Director de Serveis d’Atenció i Acollida a 

Immigrants de l’Ajuntament de Barcelona  

 Sra. Míriam Fernandiz, Regidora de Drets Civils i Ciutadania de 

l’Ajuntament de Sabadell  

 Sr. Manolo Pérez, Cap de la Unitat de Cooperació al 

Desenvolupament, Solidaritat i Pau de l’Ajuntament de Sant Boi   

  

13:30-15:30  Dinar  

15:30-16.00  Visita a Casa Bloc, estructura d’acollida gestionada per les tres ONGs 

principals que implementen el sistema estatal d’acollida i integració de 

persones refugiades i sol·licitants d’asil (Creu Roja, Accem i CEAR) així com 

els programes complementaris d’acollida liderats per ajuntaments i  

implementats per la CCAR,  



 

 

   

16.00- 17.00  Presentació de la implementació dels programes d’acollida, des d’una 

mirada pràctica per les ONGs que gestionen Casa Bloc. Trobada amb una 

persona refugiada que viu al dispositiu d’acollida a Barcelona ciutat.  

17:00–18:00  Breu presentació per part de cada delegació del sistema nacional d’acollida  

i integració de cada país participant (Bulgària, Itàlia, Grècia i Malta)  

18:00-18:30  Debat  

18:30  Fi de la jornada  
 

Dijous 13 de juliol  
 

9.00-13.30  Workshop sobre informació i formació en l’acollida Campus de 

Bellaterra a 20 km del centre de Barcelona)   

  

Aquest workshop estarà enfocat principalment a la informació i la formació 

facilitada per part de diverses institucions i entitats a les persones migrants, 

refugiades i sol·licitants d’asil a las fases d’acollida, integració i autonomia. 

La sessió s’estructurarà en tres parts:  

9.00-11.00  1. Informació i sessions d’acollida per a les persones nouvingudes  
facilitades per les administracions públiques i organitzacions.    

 Sra. Gloria Rendón. Coodinadora del Servei d’Atenció a 

Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) de l’Ajuntament de 

Barcelona  

 Sra. Cristina Puente. Coordinadora del Servei d’Acollida del 

Departament d’Acollida i Nova ciutadania de l’Ajuntament de 

Sabadell   

 Presentació de la Pre-fase, a càrrec de la Sra. Manoli Moya, 

Referent d’Assistència Social de Creu Roja al SAIER  

 Informació legal facilitada a les persones sol·licitants d’asil, a 

càrrec de la Sra. Anna Figueres, Coordinadora de àrea legal de 

CEAR a Catalunya  

  

11.00-11.30  Coffee break  

11.30 – 12:45  2. Formació oferta a la fase d’acollida (1ª fase) a les persones sol·licitants 
d’asil  

 Aprenentatge de l’idioma, a càrrec de la Sra. Meritxell Gres, 

professora de castellà a Accem 

 Formació per a l’acollida i la integració a càrrec de la Sra. Karina 

Zubiaga, Coordinadora de l’Àrea d’acollida de CEAR a  

Catalunya  

 Oportunitats i reptes d’estudi per a les persones sol·licitants 

d’asil/refugiades i el programa de voluntariat universitari, a càrrec 

de la  Sra. Laura  Riba de la Fundació Autònoma  Solidària (FAS)  

de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  

12:45-13:30  3. Formació per a la inclusió socio-laboral a la fase d’inclusió i autonomia  



 

 

 (2ª i 3ª fase) :   
 

 Bones pràctiques per a promoure la inclusió socio-laboral. 

Presentació d’un projecte enfocat a famílies, a càrrec de la Sra. 

Susanna Nicolas, Coordinadora de l’Àrea d’inclusió de CEAR a 

Catalunya  

 Presentació de Mescladis, una iniciativa d’economia solidària 

que ofereix formació i oportunitats de pràctiques per a migrants i 

persones refugiades, a càrrec del Sr. Martin Habiague, 

Coordinador de la Fundació Mescaldís  

14.00 – 15.30  Dinar  

15:30 – 17.00  Visita a dispositius d’acollida. La delegació es dividirà en dos grups per a 

visitar diversos dispositiu d’acollida.  

18:00  Fi de la jornada   
 

Divendres, 14 de juliol  
 

9.00-11.30  Reunió institucional amb Asil.cat, una xarxa formada por organitzacions no 

governamentals de Catalunya que treballa de manera conjunta i voluntària 

en matèria d’asil i refugi Quatre organitzacions presentaran el seu treball:   

 
 Presentació de la xarxa, a càrrec del Sr. Pere Serra, Secretari 

d’Asil.cat  

 Sicar Cat, programa que ofereix atenció integral a dones víctimes de 

tràfic d’éssers humans per a la seva recuperació i restitució de drets, 

a càrrec de la Sra. Mònica Soler, Coordinadora del l’Àrea 

d’Assistència Social a Sicar Cat  

 ACATHI, associació que ofereix assistència a persones migrants, 

refugiades i sol·licitants d’asil LGTBI, a càrrec del Sr. Rodrigo 

Araneda, president d’ACATHI  

 Centre Exil, organització no governamental especialitzada en 

l’atenció terapèutica, psicològica i social a persones que han patit 

violacions de drets humans, entre elles les persones víctimes de 

guerra, persecució, empresonament, violència o tortura, a càrrec de 

la Sra. Patricia Jiron, Psicòloga al Centre Exil. 

 
12h-13.30  

 
Avaluació de la visita i conclusions   

 


