
Els nostres objectius són la defensa el dret 
d’asil i els drets de les persones refugiades,
i assumim també la defensa dels drets de les 
persones immigrants, alhora que treballem 
per afavorir els seus processos d’inclusió
a Catalunya.

Per assolir aquests objectius comptem amb 
diferents programes que pretenen donar una 
resposta global i integral a les dificultats 
derivades del desplaçament forçat. Treballem
a partir de dues grans línies d’intervenció:

ENS IMPLIQUEM:
Oficina Barcelona
c. Junta de Comerç, 26, baixos,
08001, Barcelona
Tel.: 933 012 539

Oficina Sant Boi de Llobregat
c. Ramon Llull, s/n (escola ciutat cooperativa)
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 938 336 925

Oficina Sabadell
Av. Barberà, 175
08203 Sabadell
Tel.: 937 253 051

I sempre ens trobaràs a:
ccar@ccar-cear.org
www.ccar.cat

CONTACTE

- 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 la participació.

AQUESTA
INFORMACIÓ
ÉS PER A TU!

Si ets dona, estrangera,
i has patit alguna vulneració
de drets al teu país d'origen,

durant el viatge, o aquí:



ESTÀS AQUÍ I…
- T’han forçat a mantenir relacions sexuals?

- Has patit maltractaments o has estat 
colpejada?

- T’han obligat o han intentat casar-te
en contra de la teva voluntat?

- T’han perseguit per enamorar-te
o tenir relacions íntimes amb algú?

- Has patit lesions als teus genitals?

- T’han forçat a treballar en la prostitució?

- T’han retingut la teva documentació?

- Et van prometre una feina i has hagut de 
treballar sense descansar i/o no t’han pagat?

- Ets trans i per això has patit persecució?

Tota persona té dret a buscar protecció fora 
del seu país d'origen i de gaudir d’ella en 
cas de fugir de persecució en motiu d’ètnia, 
religió, nacionalitat, opinions polítiques, per 
pertinença a un determinat grup social com 
pot ser per motius de gènere, d’orientació 
sexual o identitat de gènere; o d’un 
conflicte armat.

ESTEM AMB TU!NOSALTRES T’OFERIM:

- Explicar-te com
fer-ho i acompanyar-te
en el procés.

- Orientar-te
sobre altres
recursos.

- Proporcionar-te
acompanyament
psicosocial.

Les dones podem patir persecucions
pel sol fet de ser dona i ens podem veure 
obligades a fugir del nostre país. Alhora,
ens podem trobar en situacions de major 
vulnerabilitat durant el trajecte de fugida
i a l’arribada al país d’acollida on se’ns 
vulnerin greument drets fonamentals.

Si aquest és el cas,
podries demanar protecció
a les autoritats espanyoles.


