
MEMÒRIA 2018 
D’ACTIVITATS 

Ingressos

Despeses

Hi ha moltes formes de col·laborar amb la nostra tasca,  
amb diversos graus d’implicació. Pots: 

Fer-te sòcia 
Fer-te voluntària

Llogar un habitatge o habitació a una persona refugiada
Oferir feina a una persona refugiada

Sol·licitar una xerrada al teu centre o institut

Junta de comerç, 26  
08001 Barcelona
93 301 25 39
ccar@ccar-cear.org
www.festesoci.ccar.cat 
www.ccar.cat
ES38 2100 0429 6102 0023 1954

Àrea inclusió
167.739,90
21%

Àrea incidència, 
participació i 
formació
420.655,17
52%

Àrea 
jurídica
50.383,95
6%

Altres 
17.280,73
2%

Àrea 
acollida
151.663,83
19%

Prestacions 
de servei
125.316,39
15%

Subvencions 
entitats privades
23.325,07
3%

Quotes socis/es 
i donacions
14.640,29
2%

Subvencions 
provincials
13.174,29
2%

Subvencions 
europees
i altres ingressos
2.008,95
0%

Subvencions 
autonòmiques
247.696,17
31%

Subvencions locals 
(Ajuntaments i 
agrupacions)
381.562,42
47%
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Creix en el món el nombre de perso-
nes que es veuen obligades a deixar 
la seva llar, el seu treball i tot el seu 
entorn per a salvar la vida, la pròpia 
i la de les seves filles i fills, fugint de 
conflictes bèl·lics, de persecucions 
o de la violència urbana. La majoria 
canvia el seu lloc de residència sense 
sortir del seu país i, de les persones 
que fugen del seu país, la gran ma-
joria es van a un altre pròxim, de ma-
nera que només el 15% dels refugiats 
busquen asil als països rics.

Els governs europeus estan respo-
nent amb una política de bloqueig de 
les fronteres, sense tenir en compte 
que només una petita part de les per-
sones que fugen intenten venir a Eu-
ropa i que, en tot cas, a les persones 
qui ho intenten els assisteix el dret a 
entrar, ja que tots els països europeus 
són signants de la Convenció de Gi-
nebra sobre Refugiats de 1951. Els 
governs vulneren el dret d’asil quan 
militaritzen les fronteres per a impe-
dir l’arribada de refugiats, o quan fan 
acords amb països tercers perquè els 

tallin el pas cap a Europa. El més ig-
nominiós és l’acord amb Líbia, país en 
el qual s’esclavitza als refugiats sub-
saharians i es bombardegen els seus 
camps. També el govern espanyol 
participa d’aquestes polítiques, per 
exemple, quan manté les concerti-
nes en les tanques de Ceuta i Melilla, 
quan fa devolucions en calent, quan 
dificulta el rescat en el Mediterrani i, 
sobretot, quan no facilita vies segu-
res perquè vinguin les persones que 
desitgin sol·licitar asil a Espanya.

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refu-
giat no només fem acollida de les per-
sones que sol·liciten asil i els oferim 
tota l’ajuda i serveis que requereixen, 
també denunciem les vulneracions 
del dret d’asil. Promovem aquest 
dret i, en general, els drets humans 
amb un gran nombre de programes 
i accions de sensibilització, que fem 
en col·laboració amb altres entitats, 
institucions locals i d’altres. Suma’t a 
la nostra tasca! Perquè dos anys des-
prés, encara #VolemAcollir i treballem 
dia a dia per fer-ho.

MIGUEL PAJARES 
President de la Comissió 
Catalana d’Ajuda al 
Refugiat (CCAR).

Més informació a http://www.ccar.cat/publicacions-i-recursos/llibres-i-informes/memories/

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat som una ONG que 
treballa des de fa 15 anys a Catalunya.

1497 persones al 
nostre servei jurídic

424 persones acollides 
als nostres pisos (370 
programa estatal i 54 
complementaris)

261 persones en 
inserció laboral

642 persones en 
aprenentatge de 
l’idioma

Més de 200 alumnes 
en diversos cursos i 
seminaris de formació 
en matèria d’asil i 
refugi per a adults

1180 alumnes de 
primària i secundària 
de diversos municipis 

Amb el suport de 
les més de 170 
voluntàries que ens 
ajuden dia a dia

Atenem a les persones refugiades i migrades

Defensem els drets d’aquestes persones i executem accions    
de sensibilització

Qüestionem la voluntarietat de les migracions, buscant obrir 
un debat social i polític sobre la persecució i vulneració dels 
drets humans.

Al 2018 hem treballat de valent per 
atendre:

Implica’t! https://festesoci.ccar.cat/ i http://ccar.cat

I hem fet accions de 
sensibilització amb:

— 

— 

— 


