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La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 
(CCAR) té com a objectiu la defensa del dret 
d’asil i els drets de les persones refugiades i 
migrades. Des de la Comissió es qüestiona la 
pretesa voluntarietat de les migracions i es bus-
ca obrir un debat sobre les diverses formes de 
persecució i vulneracions de drets humans que 
requereixen algun tipus de protecció.

L’activitat de la CCAR està inspirada per un pro-
fund sentit ètic i per valors com la justícia, la 
solidaritat, la llibertat i la igualtat. La defensa 
d’aquests principis constitueix el principal pa-
trimoni de l’organització, i enforteix i impregna 
totes les actuacions. És la motivació essencial 
del treball i existència de l’entitat, nascuda l’any 
2004.

A més de treballar per la garantia efectiva del 
dret d’asil i els drets de les persones refugia-
des, la CCAR assumeix també la defensa dels 
drets de les persones migrades. A la vegada, 
afavoreix els processos d’integració social de 
les persones refugiades i migrades a Catalunya.
     

L’organització compta amb diferents programes 
per donar una resposta global i integral a les 
difi-cultats derivades del fet migratori. La inter-
venció s’estructura a través de dos grans eixos:

- Atenció a les persones refugiades i migra-
des a través dels programes socials, jurídics i 
ocupacionals.

- Defensa dels drets de les persones refu-
giades i migrades a través de la incidència polí-
tica i social i la participació.

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat és 
una entitat sense ànim de lucre inscrita al Re-
gistre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de 
Catalunya, amb número 29379, i CIF, número 
G-63721963. També està inscrita al Registre 
Municipal d’Entitats de Sabadell.

1 INTRO-
DUCCIÓ
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El dret a la protecció internacional 
durant el 2019
 
En 2019 es va produir un màxim històric de 
sol·licituds d’asil a l’Estat espanyol, arribant 
a les 118.000, el doble que l’any anterior, la 
qual cosa en part s’explica per l’alt nombre de 
persones veneçolanes (més de 40.000) i co-
lombianes (gairebé 30.000) que van sol·licitar 
asil. A més, va ser també important el nombre 
de persones que van arribar a l’Estat espanyol 
fugint de la violència protagonitzada per les 
Maras a Centreamèrica: es van registrar 18.000 
sol·licituds de nacionals d’Hondures, Nicara-
gua, El Salvador i Guatemala.
Al llarg del 2019, el Ministeri de l’Interior va 
atorgar 39.776 resolucions favorables de pro-
tecció internacional per raons humanitàries 
(gairebé totes per a persones veneçolanes) i va 
resoldre sobre la concessió de protecció inter-
nacional en 3156 casos: es van atorgar 1.653 es-
tatuts de refugiat i 1.503 estatuts de protecció 
subsidiària. Però, 17.266 persones van veure 
denegades les seves sol·licituds, un 29%.
Cal lamentar les enormes dificultats que van te-
nir les persones que fugen de conflictes, com 

els de Iemen, Palestina i Síria, per a arribar a 
territori espanyol i poder sol·licitar asil, ja que 
se’ls va imposar l’obligació de comptar amb 
visat de trànsit.  Tampoc és una bona notícia 
el fet que més del 80% de les sol·licituds pre-
sentades per persones que fugen de les Ma-
ras de Centreamèrica van ser respostes ne-
gant-los la protecció.
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat dóna 
atenció integral a les persones que han sol·li-
citat asil, com es mostra en aquesta Memòria, 
però també dedica bona part de la seva activitat 
a la defensa del dret d’asil i a la defensa de tots 
els drets de les persones refugiades i immigra-
des. És per això que ens veiem obligades a de-
nunciar, un any més, que els estàndards de 
l’asil (aquí i en tota Europa) no estan a l’altu-
ra dels drets fonamentals que estableixen la 
Carta Europea i els tractats internacionals. 
Reclamem que s’habilitin vies segures per a 
l’arribada de sol·licitants d’asil, sense que ha-
gin de jugar-se la vida en trajectes perillosos. I 
reclamem que s’abandonin els criteris res-
trictius en les resolucions.



6

La CCAR presta els seus serveis d’atenció a les 
persones (sol·licitants de protecció internacio-
nal, refugiades, apàtrides i migrades en situació 
de vulnerabilitat) a través de diversos projectes 
i àrees de treball. L’objectiu és donar una res-
posta especialitzada i integral a les dificultats 
que aquestes persones troben en el seu procés 
d’arrelament a casa nostra. 

SERVEIS JURÍDICS 
Serveis d’atenció jurídica per a 
persones sol·licitants de protecció 
internacional

Els serveis jurídics de la CCAR ofereixen as-
sessorament i assistència jurídica de qualitat 
en matèria de protecció internacional. La tasca 
que es desenvolupa des d’aquesta àrea contri-
bueix a un reconeixement just del dret d’asil i la 
protecció subsidiària per part de l’Oficina d’Asil 
i Refugi. Al mateix temps, des dels serveis jurí-
dics es treballa per al reconeixement de l’esta-
tut d’apatrídia, pensat per a totes les persones 
que no tenen reconeguda una nacionalitat. 

A més, es desenvolupa una tasca reivindica-
tiva contra la invisibilitat que sovint afecta el 
col·lectiu de persones que requereixen protec-
ció internacional. Des dels serveis jurídics es fa 
difusió de les noves formes de persecució i es 
treballa, en general, per la defensa i enfortiment 
del dret d’asil a Catalunya. 
Enguany, el servei jurídic ha continuat treballant 
a la província de Tarragona, en el punt d’atenció 
que va començar el 2018. 
Durant l’any 2019, des dels serveis jurídics 
s’han gestionat noves sol·licituds de protecció 
internacional i sol·licituds d’extensió familiar 
des dels països d’origen. Pel que fa a les reso-
lucions, 45 persones usuàries han obtingut 
l’estatut de refugiat o refugiada, mentre que 
se’ls ha concedit a 24 la protecció subsidiària. 
En termes generals, des dels serveis jurídics 
s’ha atès un total de 1.234 persones benefi-
ciàries, dins d’un total de 3.717 actuacions ju-
rídiques dutes a terme.
Durant l’any 2019, s’han elaborat i presentat 
quasi 200 informes de suport per la tramitació 
d’expedients sobre els països d’origen. A més, 
l’àrea jurídica ha portat a terme diversos pro-
cessos contenciosos administratius per de-

negació de sol·licituds, especialment de per-
sones procedents de Centreamèrica. D’aquesta 
manera, es treballa des d’una visió integral de 
la gestió d’expedients, no només per a la seva 
tramitació inicial, sinó que s’acompanyen les 
persones durant tot el procés, també en cas de 
denegació.

Menors no acompanyats

Un dels grans reptes que es va plantejar el 
2019 va ser l’abordatge de la situació dels me-
nors que viatgen sols. Es tracta d’una part de 
la població especialment vulnerable i sensible a 
efectes de l’exclusió social, la qual queda a ve-
gades exclosa del seu dret de demanar asil. La 
CCAR treballa perquè puguin accedir a la pro-
tecció internacional, tant des de la formació de 
referents per a aquests nens i nenes, com des 
del seu assessorament jurídic.  
Per tal de garantir la protecció dels menors no 
acompanyats, durant el 2019 els serveis jurídics 
han portat a terme diferents actuacions de su-
port i seguiment. Es van atendre 37 casos de 
menors sense referent familiar (35 nens i 2 
nenes), tots i totes d’entre 16 i 18 anys, proce-

2 ATENCIÓ A LES 
PERSONES
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dents d’11 centres distribuïts al llarg del territori 
de Catalunya (33 casos a la província de Barce-
lona, 2 casos a la província de Tarragona, 1 cas 
a la província de Girona, 1 cas a la província de 
Lleida).
Durant el 2019, es van presentar  22 sol·licituds 
de protecció internacional. Cap d’aquests ex-
pedients, ni tampoc dels expedients iniciats 
durant 2018, van ser resolts durant 2019.

Recurs social, majoria d’edat:
3 dels usuaris atesos van passar al programa 
d’acollida per a sol·licitants i beneficiaris de 
protecció internacional un cop assolida la ma-
joria d’edat.

*Pel que fa a l’atenció jurídica en programes 
d’atenció complementària, aneu a l’apartat “Els 
programes complementaris”.

PROGRAMES D’ACOLLIDA I INCLUSIÓ
 
Programa d’acollida temporal 
per a sol·licitants de protecció 
internacional

El programa d’acollida temporal per a sol·lici-
tants d’asil que CEAR gestiona a Catalunya com 
a entitat associada a la CCAR és finançat pel 
Ministeri d’Inclusió, Migracions i Seguretat So-
cial. L’objectiu del programa és cobrir les neces-
sitats bàsiques de les persones que sol·liciten 
asil perquè puguin iniciar un itinerari d’inserció 
sociolaboral. Així, els equips dels diferents dis-
positius ofereixen eines i l’orientació necessària 
perquè aquestes persones puguin portar a ter-
me un pla de treball definit per elles mateixes 
amb el suport dels equips d’intervenció.
En el marc del programa, es duen a terme ta-
llers de contextualització que proporcionen in-
formació sobre el funcionament de la societat 
d’acollida i tots aquells aspectes que s’han de 
desenvolupar de cara a assolir una vida com-
pletament autònoma i independent a la societat 
d’acollida.

35 nens

2 nenes
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El programa d’acollida per a persones sol·li-
citants d’asil i apatrídia i persones refugiades 
s’estructura en dues fases:

1- L’estada en un dispositiu d’acollida.

2- La sortida del dispositiu d’acollida. Les 
persones beneficiàries del programa busquen 
activament habitatge i continuen amb el seu 
itinerari d’inclusió. Continuen rebent suport 
econòmic, però és la fase de major autonomia.

En la primera fase, la d’acollida, cada persona 
té una plaça assignada en un dispositiu d’aco-
llida i compta amb el suport d’un equip de 
professionals. L’objectiu és facilitar les eines 
necessàries per a la realització d’un itinerari 
d’inserció sociolaboral personalitzat. L’equip 
i la persona beneficiària defineixen conjunta-
ment un pla de treball, en funció de les neces-
sitats i interessos d’aquesta última. Es dóna 
una importància especial a la llengua, eina fo-
namental a l’hora d’arrencar un itinerari laboral. 
Com a complement als itineraris individuals, es 
realitzen també diverses activitats grupals.
Durant el 2019 les places d’acollida que gestio-

nen en col·laboració la CCAR i CEAR Catalunya  
es van mantenir respecte de l’any anterior,  amb 
un total de 242 places distribuïdes en els muni-
cipis de Sabadell, Sant Boi de Llobregat i Reus. 
D’aquestes, 129 places es situen a Barcelona, 
30 places al municipi de Sabadell, 33 places 
al Baix Llobregat i 50 places a Reus. En total, 
CCAR-CEAR gestiona 28 immobles que fun-
cionen com a centres o pisos d’acollida.
El 2019 es va veure incrementat significativa-
ment el nombre de persones que vam acollir en 
el marc del programa ministerial, arribant a un 
total de 528 (188 dones i 310 homes), la majoria 
d’entre 20 i 35 anys. Amèrica va ser la principal 
regió de procedència de les persones acollides, 
seguit del continent africà.
D’altra banda, CEAR Catalunya va consolidar 
l’execució del Programa d’Atenció Humani-
tària, dirigit a persones migrades que fan la 
seva entrada a territori espanyol per costes. El 
programa acull, per un temps curt (no major de 
tres mesos) a aquestes persones amb l’objec-
tiu, d’una banda, de proporcionar-los un espai 
de recuperació i, d’altra, de proporcionar-los 
la informació necessària respecte a la societat 
d’acollida. La majoria d’aquestes persones des-

310 homes

188 dones
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coneixen el funcionament de la societat d’aco-
llida, la figura de la protecció internacional i el 
dret a demanar-lo si s’han vist obligades a fugir 
dels seus països per vulneració dels seus drets 
fonamentals.
Durant el 2019 es va consolidar el projecte, fet 
pel qual vam comptar amb la participació activa 
de persones voluntàries que dinamitzen espais 
d’aprenentatge de l’idioma i activitats en con-
tacte amb la natura com és l’hort que van crear 
a la casa.
Des del gener del 2019 continua funcionant 
el centre que vam obrir al municipi de Begues 
(Barcelona) que compta amb 30 places i ha 
acollit al llarg de l’any un total de 141 persones, 
homes sols, principalment de Mali, Marroc i Ie-
men.

Intervenció social amb persones 
migrades

El servei d’intervenció social realitza un acom-
panyament integral en l’itinerari de totes les 
persones participants en el programa, tant per 
a les que han realitzat la 1a Fase en un cen-
tre d’acollida gestionat per CEAR com per a 

aquelles que, per diferents raons, accedeixen 
directament a la 2a Fase. De manera comple-
mentària, en tots aquells casos que es consi-
deri necessari i sigui possible, es procedeix a la 
tramitació de prestacions socials.
La metodologia de treball és l’itinerari d’inserció 
social, i les eines més utilitzades són les entre-
vistes inicials i les de seguiment. A més, els i les 
tècniques responsables de la intervenció social 
organitzen sessions de caràcter grupal per a tre-
ballar diferents continguts de cara a afavorir els 
processos d’inclusió a la societat d’acollida. En 
aquest aspecte, s’han realitzat projectes d’apo-
derament de dones, de noves masculinitats, 
d’eficiència energètica, entre d’altres.
L’objectiu d’aquestes intervencions és el suport 
en el seu itinerari perquè les persones partici-
pants puguin aconseguir una autonomia que 
els permeti cobrir per si mateixes les seves ne-
cessitats bàsiques, una millora en la seva quali-
tat de vida i un avanç en el seu procés d’inclusió 
en la societat d’acollida. Entre les intervencions 
que s’han realitzat es troben les següents:

- Pla de treball
- Suport emocional

- Informació i intermediació en l’habitatge
- Assessorament en l’empadronament i ac-
cés als diversos serveis públics
- Seguiments (intervenció directa)
- Derivació i seguiment a altres professio-
nals o serveis
- Suport i acompanyament en l’aprenentat-
ge de la llengua vehicular

Durant l’any 2019 s’han atès un total de 694 
persones al servei d’intervenció social. Es 
confirma un canvi en els perfils de sol·licitants 
d’asil, havent-hi major presència d’unitats fa-
miliars (família nuclear, monomarental) de pro-
cedència llatinoamericana, principalment de 
Colòmbia, Hondures, el Salvador i, sobretot, de 
Veneçuela. A més, s’ha incrementat la presèn-
cia de famílies procedents de Geòrgia. Aquesta 
situació contrasta amb el perfil de les persones 
ateses anteriorment pel servei, moltes d’elles 
soles i majoritàriament de gènere masculí. Ac-
tualment, el perfil ha fet un canvi a unitats fami-
liars, algunes de les quals presenta dinàmiques 
disfuncionals a causa de patrons adquirits en 
societat de procedència i vivències familiars de 
situacions de violència generalitzades.
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Programes Complementaris

Els programes complementaris de la CCAR 
es van crear com a complement del programa 
d’acollida estatal i es desenvolupen a diferents 
municipis catalans compromesos amb l’acolli-
da de les persones refugiades en l’àmbit local.
Adaptats a les necessitats registrades a cada 
municipi, aquests programes ofereixen dife-
rents serveis d’atenció i acompanyament espe-
cialitzat a persones i famílies sol·licitants d’asil 
i/o refugiades que es troben en situació d’es-
pecial vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social i 
què, per diferents motius, no tenen accés a les 
prestacions que ofereix el programa estatal, bé 
perquè han acabat el període d’estada en el 
programa i necessiten més temps per assolir 
l’autonomia, bé perquè han quedat exclosos 
del programa o perquè han vist denegada la 
seva sol·licitud d’asil i han quedat en situació 
d’irregularitat sobrevinguda, perdent el dret a 
prestacions. 
Aquests programes s’executen posant èmfasi 
en l’atenció a les persones amb criteris d’equi-
tat, igualtat d’oportunitats, perspectiva trans-
versal de gènere, respecte a la diversitat i indivi-

dualitat. Els gestiona un equip especialitzat que 
compta amb treballadores socials, educadores 
socials i tècniques d’integració social i s’articula 
i coordina amb els diferents serveis i equips es-
pecialitzats de la CCAR-CEAR, amb psicòlegs, 
tècnics d’inserció i intermediació laboral, servei 
de llengües, traductors, entre d’altres.
Durant l’any 2019, s’han executat 4 projectes 
d’acció complementària en diferents municipis 
i un programa d’inserció laboral, Inserrefugi, 
per reforçar aquestes accions en tots els pro-
jectes. També s’ha iniciat un nou projecte com-
plementari a Rubí que s’executarà el 2020 amb 
la creació d’un servei d’informació i orientació 
especialitzat.

                                                                                                                                                               
- El programa municipal de la ciutat de Bar-
celona, Nausica
- El programa municipal de Sabadell, Ten-
derol
- El programa d’acollida i inclusió de Sant 
Boi de Llobregat
- El projecte de servei d’informació i orienta-
ció, i suport laboral, especialitzat en matèria 
d’asil i refugi al Prat de Llobregat
- El projecte Inserrefugi d’inserció sociola-

boral i suport a la recerca activa de feina.

La finalitat d’aquests programes ha estat ofe-
rir suport a persones refugiades, sol·licitants 
d’asil o denegades de protecció internacional 
que han quedat excloses del paraigua d’acolli-
da del programa estatal, i que es troben en una 
situació de vulnerabilitat. Dit d’una altra mane-
ra, s’ha buscat donar resposta a les persones 
que, tot i trobar-se encara en una situació vul-
nerable i en risc d’exclusió social, no tenien la 
possibilitat d’accedir a les ajudes del programa 
d’acollida estatal.
Respecte de l’any passat, el 2019 ha augmentat 
la xifra a 116 persones ateses (47 dones i 69 ho-
mes) a través dels Programes Complementaris, 
amb diverses situacions, tant administratives 
com socials. 68 persones han estat entrevis-
tades per a identificar i valorar la participació 
en els projectes amb dispositiu residencial i 
50 persones han estat ateses en el Punt d’In-
formació i Orientació en matèria d’asil i refugi 
al Prat de Llobregat, de les quals 22 han rebut 
acompanyament i han seguit itineraris d’inser-
ció sociolaboral. 
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La CCAR ha gestionat i dinamitzat un total de 
34 places residencials d’acollida temporal 
complementària (19 a Barcelona, 10 a Saba-
dell i 5 a Sant Boi de Llobregat). 58 persones 
(16 dones i 42 homes) de 27 nacionalitats dife-
rents han estat beneficiàries de places d’aco-
llida en dispositius d’acolliment integral (33 
persones a Nausica, 15 a Tenderol i 10 a Sant 
Boi) i altres 58 han rebut suport jurídic, so-
cial i laboral, fora del recurs residencial, 50 
a través del Punt d’Informació i Orien tació 
especialitzat en protecció internacional a El 
Prat de Llobregat, i 8 persones van rebre su-
port puntual en els seus itineraris d’inserció. 

Suport a la millora de l’ocupabilitat 
i inserció laboral en els programes 
complementaris

Projecte Inserrefugi
De gener a setembre de 2019 els/les usuàries 
dels programes complementaris en els dife-
rents municipis, tant les persones beneficiàries 
de places d’acollida en dispositiu, com les per-
sones ateses en el PIO al Prat de Llobregat, 

van poder participar en el projecte Inserrefugi, 
adreçat específicament a la millora del conjunt 
de competències específiques que faciliten la 
inserció en el mercat laboral: es van beneficiar 
un total de 58 persones en el marc d’aquest 
projecte, amb activitats i cursos d’idioma, orien-
tació ocupacional i laboral i formació profes-
sional. També en el marc d’aquest projecte 29 
persones van participar en els tallers grupals 
de recerca activa de feina: alfabetització digi-
tal, el CV i la carta de presentació, el procés de 
selecció i l’entrevista, i canals per a la recerca 
activa de feina.

Itineraris laborals en els programes 
complementaris
Les places d’acollida complementària en dispo-
sitiu tenen caràcter integral. No totes les perso-
nes beneficiàries estan en situació de realitzar 
itineraris laborals. És imprescindible, en primer 
lloc, tenir competències bàsiques de comunica-
ció i l’aprenentatge de l’idioma per poder iniciar 
aquest itinerari.
Quan no hi ha dificultats de comunicació, els 
itineraris es focalitzen en la formació ocupacio-

69 homes

47 dones
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nal i en la inserció laboral. A través del treball 
individualitzat i l’acompanyament professional, 
en el marc dels programes complementaris du-
rant el 2019, s’han produït 25 insercions labo-
rals de les quals 20 amb contracte laboral.

Atenció jurídica en programes 
d’atenció complementària
Durant 2019, el Servei jurídic de la CCAR va 
atendre 135 persones dels programes comple-
mentaris, de les quals 87 eren homes i 48 do-
nes. En total, aquest servei va portar a terme 181 
actuacions amb aquestes persones.

PROGRAMES OCUPACIONALS I FORMATIUS
Inserció laboral de persones migrades

A través del programa Itinerarios para la in-
serción e integración laboral de personas 
inmigrantes, la CCAR-CEAR ha atès, a data 
de 31 de desembre de 2019, 653  persones, 
comptabilitzant les persones ateses al pro-
grama laboral de Barcelona (559) com el de 
Reus (94).
El participant mitjà és una persona d’entre 25 
i 54 anys, amb un nivell d’estudis mitjà i/o su-
perior.

25 inscercions laborals 
20 d’elles amb contracte laboral

94 Reus

559 Barcelona
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Aprenentatge de l’idioma

El servei d’aprenentatge de l’idioma és un ser-
vei transversal que acull els/les estudiants en 
les primeres setmanes de la seva entrada en 
el programa i els atén fins a completar el seu 
itinerari formatiu; els objectius estan lligats a 
la seva inserció social i a la seva capacitació 
laboral. L’adquisició de l’idioma de la societat 
d’acollida és determinant per a l’autonomia i in-
tegració social i laboral de les persones nouvin-
gudes, ja que aquest facilita les relacions amb 
l’entorn, permet donar i rebre informació, ajuda 
a conèixer els drets i obligacions que s’adqui-
reixen en la societat d’acollida, obre les portes 
d’accés i manteniment en l’ocupació, etc. Per 
això, des del moment en què les persones sol·li-
citants de protecció internacional entren en els 
dispositius es planteja la prioritat de treballar 
en l’adquisició de l’idioma i les competències 
relacionades necessàries.
Durant l’any 2019, s’han atès un total de 362 
persones usuàries al servei, que han seguit un 
itinerari d’aprenentatge d’idioma. D’aquestes 
476 derivacions, 274 van ser a la província de 
Barcelona (160 homes, 114 dones), mentre que 

neixen itineraris individualitzats en el marc del 
programa d’acollida temporal per a sol·licitants 
d’asil. L’objectiu de la CCAR-CEAR és contri-
buir a la superació de les dificultats afegides a 
les quals han d’enfrontar les persones que atén 
l’entitat. Per tant, es treballen les habilitats so-
cials i lingüístiques, i es dóna suport per a l’ad-
quisició d’eines i coneixements.
A escala transversal, es treballen els rols fa-
miliars a fi de promoure que tots els membres 
de la família tinguin les mateixes oportunitats 
d’accedir a itineraris formatius o al mercat de 
treball. És per aquest motiu que, si es detecten 
situacions de desigualtat en la distribució de 
responsabilitats i tasques en la família, s’orien-
ten els recursos socials i econòmics dels quals 
es disposa amb l’objectiu de reduir les desigual-
tats observades.
Pel que fa a aliances estratègiques, ens hem 
reunit amb 45 organitzacions en un total de 
53 trobades.  Igualment, s’han assistit a més 
de 30 esdeveniments i jornades amb agents 
socials i públics.

Els perfils professionals del conjunt de partici-
pants en el programa ha estat variat:

- Sector primari: peons agrícoles.
- Sector secundari: mossos/mosses de ma-
gatzem, electricistes, soldadors/es, peons 
de construcció.
- Sector terciari: psicòlegs/òlogues, perso-
nal de neteja, ajudants de cuina, cuiners/
eres, rentaplats, cambrers/eres, perso-
nal de supermercat (dependents/entes i 
caixers/eres), personal de servei domèstic, 
personal administratiu, docents, tècnics/
tècniques de màrqueting, taxistes, reparti-
dors/ores, etc.

Durant el 2019, es van signar 129 contrac-
tacions, d’un total de 108 persones con-
tractades; 36 dones i 72 homes. D’aquestes 
contractacions, la gran majoria són contractes 
temporals a temps parcial que en general signi-
fiquen la primera experiència professional de la 
persona en el territori d’acollida.
Per tal de facilitar la inserció laboral de les per-
sones sol·licitants i/o beneficiàries d’asil o d’al-
tres formes de protecció internacional, es defi-
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a la província de Tarragona es van atendre 88 
persones (77 homes, 11 dones). En total, 237 
homes i 125 dones han accedit  als cursos.
Finalment, del total de persones que han parti-
cipat en les classes d’aprenentatge de l’idioma, 
284 persones han cursat diferents nivells de 
castellà mentre que 78 persones hispanopar-
lants han sol·licitat aprenentatge de català.
En aquest any, s’ha detectat un increment de 
les persones hispanoparlants que arriben al 
programa d’acollida. Per aquest motiu s’ha 
ofert l’oportunitat de cursar els nivells de català 
A1 i A2 mitjançant un servei terceritzat. Des de 
la CCAR-CEAR apostem per l’aprenentatge de 
la llengua catalana a fi d’afavorir una millor in-
serció socio-laboral i una aproximació a l’enri-
quiment cultural del territori.
A part de les acadèmies subcontractades que 
ofereixen castellà i català com a llengua estran-
gera, la CCAR-CEAR disposa de places gratuï-
tes per a l’aprenentatge dels idiomes, tant del 
català com del castellà, a la Universitat Pompeu 
Fabra en els nivells A1, A2 i B1 del Marc Comú 
Europeu de Referència. Aquesta opció permet 
aprofitar l’entorn universitari, de manera que 
les persones participants tinguin accés als re-

cursos docents i l’entorn de socialització del 
campus de la universitat. Així mateix, possibi-
lita l’entrada en l’entorn universitari de col·lec-
tius com les dones, que a vegades no han tingut 
la possibilitat d’accés a l’educació, fet que obre 
un nou horitzó d’oportunitats per a elles.
Una altra iniciativa que es porta a terme des del 
servei és la de dotar d’informació a les perso-
nes. Per exemple, en cas que es detectin per-
sones que per disponibilitat horària no poden 
accedir a l’oferta per a l’aprenentatge del català, 
se les informa dels recursos públics de la ciutat 
per a aprenentatge de l’idioma, com és el Con-
sorci de Normalització Lingüística, que ofereix 
un ampli ventall de cursos intensius i extensius 
i en diferents nivells i horaris.

De les 362 persones ateses al servei d’idio-
ma al llarg del 2019, observem que les 5 pri-
meres nacionalitats on més persones bene-
ficiàries es troben, es divideixen en Marroc 
(37), Geòrgia (36), Veneçuela (30),  i Ucraïna 
(24) seguit per Guinea-Conakry (23).

Entre les iniciatives o projectes destacables, es 
vol remarcar que el mes de setembre de 2019, 
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l’àrea es va reunir amb el Centre de Formació 
d’Adults públic del Barri Gòtic per accionar, 
juntament amb el Consorci d’Educació de Bar-
celona, un nou conveni de col·laboració, per 
tal d’obtenir places perquè les persones be-
neficiàries del programa de PI puguin accedir 
al ventall d’oferta formativa que proposen els 
recursos públics de la ciutat. El centre ofereix 
cursos intensius de 15 hores setmanals en els 
nivells inicials A1 i A2 del MECR, en grups d’en-
tre 8 i 15 persones. Es tracta de cursos ad hoc 
dissenyats i adaptats a les necessitats de les 
persones beneficiàries del programa, en els 
quals puntualment s’inclouen participants del 
mateix col·lectiu provinents d’altres entitats. A 
més dels nivells A1 i A2, el centre també ofe-
reix un curs de matrícula viva de neo-lectura, en 
el qual participen usuaris de la nostra entitat i 
persones del col·lectiu migrant d’altres organit-
zacions, en un grup d’entre 10 a 15 persones en 
total.
La tasca d’aprendre una llengua requereix un 
esforç important, i més encara quan es tracta 
de per-sones que porten una sèrie de dificultats 
addicionals i específiques, com ara bloquejos 
psicològics o d’aprenentatge que els aturen o 

alenteixen en els seus itineraris lingüístics. Per 
això, l’equip de l’àrea d’Idioma entén que per-
què l’ensenyament d’una llengua sigui realment 
eficaç s’ha d’adaptar a les característiques i 
perfils individualitzats de l’alumnat, així com te-
nir molt en compte la realitat del context social 
i cultural de cada persona.  
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Introducció als projectes d’incidència i partici-
pació desenvolupats per la CCAR  
 

INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL
Defensa dels drets humans

Ciutats Defensores dels Drets Humans és 
un projecte conjunt de diversos municipis, 
institucions i entitats catalanes que vol donar 
a conèixer la tasca que desenvolupen les per-
sones defensores dels drets humans arreu del 
món. El projecte organitza la visita a Catalunya 
d’un grup de defensors i defensores dels drets 
humans durant un període d’entre 8-12 dies, en 
els quals participen en una sèrie d’activitats 
de diferent naturalesa, ajudant a conscienciar 
la ciutadania de les ciutats participants sobre 
la necessitat d’integrar la defensa dels drets 
humans en la nostra tasca quotidiana. Està 
coordinat pel Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i gestionat per la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat, i compta amb el 
suport de diverses institucions i entitats cata-
lanes.

Aquest 2019 s’han realitzat dues edicions, con-
solidant l’edició de primavera amb 11 municipis 
i  l’edició de tardor, amb la participació de 15 
municipis. El projecte enguany ha convidat 14 
persones defensores del Brasil, Colòmbia, Ni-
caragua, Índia, El Salvador, Sàhara Occidental, 
Itàlia, Camerun, Mèxic i l’Estat espanyol, que 
han realitzat un total de 132 activitats per visi-
bilitzar les seves lluites per la defensa dels drets 
humans i per sensibilitzar la ciutadania sobre 
la importància d’integrar la defensa i protecció 
dels drets humans en el nostre dia a dia, arri-
bant a un total de 10.726 persones.

+ informació: http://ciutatsdretshumans.cat

El Programa Català de Protecció de Defen-
sors i Defensores dels Drets Humans té per 
objectiu oferir protecció i atenció integral a de-
fensors i defensores dels drets humans que ve-
gin amenaçada la seva vida o integritat per raó 
de l’activitat que realitzen al seu país d’origen, 
a través d’una acollida temporal de sis mesos 
a Catalunya, juntament amb les seves famílies. 
Durant l’acollida es contempla un acompanya-
ment integral de les persones defensores, que 

comprèn acompanyament psico-social, for-
mació, incidència i seguiment al retorn al país 
d’origen.
És una iniciativa impulsada per la Generalitat 
de Catalunya, liderada per l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament, en col·la-
boració amb la Secretaria d’Igualtat, Migracions 
i Ciutadania. L’entitat col·laboradora encarrega-
da de la gestió és la Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat. Així mateix, tenen un rol actiu les 
diferents entitats catalanes que presenten les 
candidatures dels defensors i les defensores.

En el marc del programa desenvolupat durant 
el 2019, s’ha acollit 3 persones defensores de 
Colòmbia i de Mèxic juntament amb les seves 
famílies, que han rebut una atenció integral 
mitjançant un programa psicosocial, formatiu i 
d’incidència.

+ informació: http://cooperaciocatalana.gencat.
cat/ca/agencia_catalana_de_cooperacio_al_
desenvolupament/ajuts-i-subvencions/2019/
programa-catala-de-proteccio-a-defen-
sors-i-defensores-dels-drets-humans/

3 INCIDÈNCIA 
I  PARTICIPACIÓ
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Defensa de les persones en situació 
de desplaçament forçat:

Aquest 2019, la nostra tasca de visibilització de 
les diverses causes de persecució i desplaça-
ment forçat s’ha traduït en l’impuls d’antics i 
nous projectes destinats a posar el focus en les 
vulneracions de drets tant als països d’acollida 
com d’origen. En especial, s’ha posat èmfasi en 
el referent als drets econòmics, socials, cultu-
rals i ambientals (DESCA).
Per altra banda, s’han elaborat diversos ma-
terials divulgatius per sobre el tema dels des-
plaçaments generats per les Maras. Vam portar 
a terme el Seminari internacional Veure, escol-
tar i callar. Quina resposta reben des de l’asil 
les persones que fugen de la violència de les 
maras?, al mes de juny de 2019. També es va 
elaborar un informe i una pàgina web, maras.
ccar.cat. A més, es va organitzar una roda de 
premsa per tal de difondre la problemàtica so-
cials dels països del Triangle Nord.
La celebració del Dia Mundial de les Persones 
Refugiades, el 20 de juny de 2019, ha suposat 
la continuïtat en l’impuls d’iniciatives de sensi-
bilització per a tota la ciutadania, moltes d’elles 

realitzades al llarg de tot l’any i reforçades es-
pecialment aquest dia. S’han realitzat i/o s’ha 
participat en diverses activitats repartides per 
la ciutat de Barcelona (Ciutat Vella, Horta, el 
Gòtic, Eixample, Sant Andreu i Gràcia), i per la 
província (Sant Boi, Sabadell, OIesa de Montse-
rrat, El Prat, Rubí, Cornellà, Castelldefels, Sant 
Cugat i Tortosa).

També al voltant del Dia Mundial de les per-
sones refugiades es va organitzar, com cada 
any, la presentació de l’Informe CEAR sobre la 
situació de les persones refugiades, que es va 
portar a terme en una roda de premsa que es 
va celebrar amb un públic d’unes 40 persones 
a la sala central del Col·legi de periodistes de 
Catalunya. A la roda de premsa van participar la 
Pascale Coissard, coordinadora de l’àrea d’In-
cidència de la CCAR, Miguel Pajares, president 
de la CCAR i dues persones refugiades, una ori-
ginària d’El Salvador i una altra  de Palestina.

Treball amb mitjans de comunicació

Al llarg de l’any 2019, la CCAR ha treballat per la 
visibilització de l’asil i la protecció internacional 

a través dels impactes als mitjans de comuni-
cació.

Pel que fa a les línies estratègiques, el 2019 des 
de l’àrea de Comunicació s’ha plantejat el repte 
d’explicitar al discurs institucional el fet que 
les persones refugiades amb les quals es tre-
balla des de l’entitat ja viuen a Catalunya i són 
veïnes de la població. La CCAR creu necessa-
ri trencar estereotips per intentar modificar 
l’imaginari col·lectiu, segons el qual les per-
sones refugiades moltes vegades són aquelles 
que viuen en un camp a Grècia o es troben en 
una pastera al mig del mar. Per això, s’ha esta-
blert com a prioritari visibilitzar la tasca de les 
entitats que, com la nostra, atenen i acompan-
yen les persones refugiades que viuen arrelades 
a Catalunya. En aquest sentit, s’han fet diverses 
accions pensades per fer arribar aquest discurs.
Des de l’àrea de Comunicació s’ha començat a 
treballar en la coherència de la imatge gràfica 
de l’entitat. Enguany s’ha redissenyat el tríptic 
i altres materials corporatius i s’han fet diver-
ses publicacions impreses, com la del projec-
te Acull un plat i la de la campanya de DESCA 
(Sense Refugi).
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També s’ha començat a treballar en l’actualitza-
ció de la pàgina web de l’entitat i s’han desen-
volupat dos landings pages: una per al projecte 
Acull un plat, acullunplat.ccar.cat, i una altra 
per a la captació de sòcies: festesoci.ccar.cat.
Una altra línia comunicativa que s’ha prioritzat 
en 2019 ha sigut la d’asil a persones LGTBI. En 
2018, la CCAR es va presentar a la convocatòria 
de la beca Devreporter, juntament amb la coo-
perativa La Directa i el Servei Civil Internacional, 
amb el projecte Fugir per Estimar i Ser, que va 
resultar seleccionat i que va implicar la grava-
ció d’un documental i la realització d’un repor-
tatge escrit. Ambdós continguts s’han estrenat 
el maig de 2019, amb una projecció d’estrena 
del documental amb més de 200 assistents al 
Centre LGTBI de Barcelona i impactes a diver-
sos mitjans de comunicació, a més de diverses 
projeccions i cinefòrums arreu del territori.
D’altra banda, pel que fa a les peticions de pre-
msa, s’ha de consignar que continuen generant 
molt interès mediàtic els retards en les forma-
litzacions i les denegacions de sol·licituds 
d’asil, una taxa d’admissió molt per sota dels 
principals països europeus d’acollida. Altres 
temes que han sigut d’actualitat a l’agenda 

mediàtica és el dels refugiats ambientals o el 
dels desplaçaments forçats pel fenomen de les 
Maras a l’Amèrica Central.
El 2019, la CCAR va registrar 293 aparicions i 
referències en mitjans. D’aquestes, 278 van 
ser en mitjans digitals i/o en paper, 2 en ràdio 
i 13 en televisió. A més, la CCAR va començar 
a col·laborar amb el diari digital social.cat per 
a la publicació d’una columna d’opinió periò-
dica. Entre les diverses aparicions a mitjans, 
es poden trobar entrevistes a portaveus de la 
CCAR, testimoniatges de persones usuàries o 
ex usuàries dels serveis que gestiona l’entitat i 
reportatges de diferents temàtiques.
En darrer lloc, es va portar a terme la Campanya 
de captació de sòcies Carrega noves vides, 
per tal de visibilitzar la necessitat de tenir més 
sòcies de l’entitat, sempre en la línia discursiva 
que s’ha explicat anteriorment.

13 TV

2 Ràdio

278 Mitjans digitals i/o en paper
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Treball en xarxa

El treball en xarxa  de l’entitat va molt més en-
llà de la simple col·laboració amb altres orga-
nitzacions. Implica pensar, comunicar i actuar 
conjuntament, compartint objectius i recursos, 
unificant capacitats i esforços i posant en rela-
ció les accions. Aquesta és l’aposta de la CCAR 
per a l’abordatge del desplaçament forçat.
Entre les plataformes de treball en xarxa amb 
què ha treballat la CCAR durant el 2019, desta-
quen les següents:

- Consell Municipal d’Immigració de Bar-
celona: El Consell Municipal d’Immigració de 
Barcelona (CMIB) és un òrgan consultiu i de 
participació de l’Ajuntament de Barcelona for-
mat voluntàriament per entitats i associacions 
d’immigrants i d’acollida, agents socials, els 
grups polítics municipals i observadors, que 
volen incidir en l’entorn social, cultural i polític 
per assolir l’exercici de la plena ciutadania de 
les persones migrades.

- Lafede.cat: és una federació formada per 
114 organitzacions que treballen en el desen-

volupament, la defensa dels drets humans i la 
promoció de la pau. Recull l’experiència i la tra-
jectòria associativa de les entitats federades i, 
a la vegada, aposta per la integració i l’actualit-
zació dels seus discursos, objectius i espais de 
relació institucional.

- La Taula per la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia: és un espai de concertació d’àmbit 
català, sorgit l’any 2002 i format per ONG, sin-
dicats, administracions públiques i entitats del 
món acadèmic. La CCAR en forma part des de la 
seva creació. Els objectius principals de la Taula 
són la promoció i protecció dels drets humans a 
Colòmbia, així com el suport a una solució polí-
tica negociada. Té com a marc de referència les 
recomanacions de les Nacions Unides i d’altres 
organismes internacionals.

- Diversos espais institucionals: la CCAR 
ha continuat participant en la xarxa Asil.Cat; 
la Taula de Ciutadania i Migracions i el Conse-
ll Nacional LGTBI en l’àmbit català; el Consell 
Municipal LGTBI de Barcelona; la Plataforma de 
Suport a les Persones Refugiades de Sabadell, 
i la Taula per l’Acollida i el Consell de Coopera-

ció de Sant Boi de Llobregat. Destaca, a més, 
la participació en l’espai Barcelona Ciutat Re-
fugi, a través del qual les entitats i l’Ajuntament 
de Barcelona poden coordinar les seves activi-
tats de sensibilització, especialment al voltant 
del 20 de juny i a la Comissió de Seguiment del 
Pacte Nacional per a la Immigració. També for-
mem part de la Xarxa 18 de desembre Dia del 
Migrant, Fedelatina, la Federació Catalana de 
Voluntariat social, la Xarxa d’Habitatge d’Inclu-
sió, la Taula d’entitats del Tercer Sector, la Fe-
deració Catalana d’ONGs pels Drets Humans, 
la Xarxa amb Palestina al Cor, la Xarxa Catala-
na sobre la Trata de Persones, la Coordinadora 
per la llengua de l’Ajuntament de Barcelona, la 
Xarxa Laboral del Raval, el Centre d’Informació i 
Recursos per les dones de l’Ajuntament de Bar-
celona, la Xarxa d’Entitats Socials d’Assessora-
ment Jurídic per Estrangers (XESAJE), la Xarxa 
d’Atenció a Persones sense Sostre de l’Ajunta-
ment de Barcelona i la Xarxa d’Inserció Sociola-
boral de l’Ajuntament de Barcelona.
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Formació

Creiem fermament que la sensibilització és 
una de les línies estratègiques per a incidir en 
l’opinió pública i fomentar discursos de defensa 
dels drets, conèixer i reconèixer la realitat de les 
persones refugiades i el dret d’asil. Pensem que 
hi ha moltes maneres de portar a terme aques-
tes accions, ja sigui amb materials específics 
que produïm com a expertes en el tema, oferint 
activitats de formació o donant veu a les perso-
nes refugiades i migrades perquè el seu testi-
moni arribi a la ciutadania i defensem juntes la 
justícia global. Creiem en una metodologia que 
fomenta el pensament crític, la reflexió i la po-
sada en pràctica dels coneixements adquirits, 
per això, el 2019 la CCAR ha portat a terme di-
verses activitats formatives.

Curs Asil, immigració i drets humans
Al llarg de 2019 ha tingut lloc la 3a edició del 
curs online, bilingüe català/castellà, Asil, im-
migració i drets humans. 29 persones van 
cursar les 30 hores lectives que representen 
una mirada global als desplaçaments forçats 
i a la protecció internacional a través de con-

tinguts audiovisuals, testimoniatges de per-
sones refugiades i la participació de l’alumnat 
en fòrums, tests i exercicis d’autoavaluació. La 
valoració global del curs ha estat molt positiva, 
cosa que ha assegurat la seva continuïtat en fu-
tures edicions.
El curs va comptar amb diverses unitats pe-
dagògiques en forma de ponències, informes, 
videografies, vídeos de testimonis de perso-
nes refugiades i webinars interactius de la mà 
d’experts en temes com conflictes armats, la 
situació de seguretat a centreamericà, migració 
i rescat marítim a la UE entre altres, i s’ha do-
nat prioritat a la participació de l’alumnat, amb 
més de 40 interaccions als diversos fòrums 
del curs, a més dels tests i exercicis d’autoava-
luació voluntaris i les pràctiques previstes dels 
alumnes a l’entitat.
Durant el curs de 2019 van tenir lloc també la 6a 
i la 7a edició presencial d’aquest mateix curs, 
que s’han fet en col·laboració amb la Universitat 
Pompeu Fabra a Barcelona i la Universitat Ra-
mon Llull a Reus respectivament. Hi van assistir 
51 persones a aquestes formacions, i van parti-
cipar ponents com David Bondia, professor titu-
lar de Dret Internacional Públic de la Universi-

tat de Barcelona i president de l’Institut d’Drets 
Humans de Catalunya, Gabriela Sánchez, coor-
dinadora de la secció de Drets Humans d’Eldia-
rio.es, Edu Bayer, fotògraf documentalista que 
ha treballat pel New York Times o Gyulai Gábor, 
director de programa de refugi del Hungarian 
Helsinki Committee i membre fundador de la 
Xarxa Europea sobre l’Apatrídia.

2a edició curs online: Encarar 
l’apatrídia: introducció a la situació de 
les persones sense nacionalitat
Del 20 al 28 de maig del 2019 va tenir lloc la 
segona edició online del curs Encarar l’apatrí-
dia: Introducció a la situació de les persones 
sense nacionalitat, que analitzava una altra de 
les realitats vinculades al desplaçament forçat: 
la dels 10 milions de persones apàtrides que 
actualment es comptabilitzen al món. El curs, 
en el que hi van participar 28 alumnes, estava 
conformat amb testimonis de persones apàtri-
des, informes i ponències en vídeo, entre altres 
materials pedagògics i va comptar amb la col·la-
boració d’experts europeus de la European Ne-
twork on Stateleness.
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Seminari internacional: Veure, escoltar 
i callar. Quina resposta reben des de 
l’asil les persones que fugen de la 
violència de les Maras?
Aquest seminari internacional va tenir lloc al 
llarg de la jornada del dia 11 de juny de 2019 a 
la Casa Amèrica de Catalunya i va comptar amb 
una assistència de 66 persones. Hi van partici-
par 2 testimonis i 9 ponents, experts nacionals i 
internacionals, com Roberto Valencia, escriptor 
i periodista d’El Salvador, Sergio Maydeu-Oli-
vares, analista de Seguretat Internacional i 
col·laborador del CIDOB o l’Agnès Marquès, 
periodista, entre altres. L’objectiu del seminari 
va ser facilitar el diàleg entre experts amb di-
ferents trajectòries amb l’objectiu d’esbossar 
polítiques públiques favorables al col·lectiu de 
persones refugiades per l’accionar de les Maras 
i emprendre accions polítiques per acabar amb 
les causes dels desplaçaments forçosos i les 
vulneracions de drets per aquests motius. Es va 
fer un recull de les conclusions i temes tractats 
a la relatoria, que està publicada i disponible 
per a tot el públic a la nostra pàgina web.

Curs online: SENSE REFUGI: el dret 
d’asil i les vulneracions dels drets 
econòmics, socials, culturals i 
ambientals
Del 21 al 30 de novembre del 2019 va tenir lloc la 
primera edició online del curs SENSE REFUGI: 
el dret d’asil i les vulneracions dels drets econò-
mics, socials, culturals i ambientals (DESCA). 
Aquesta formació analitza les violacions dels 
DESCA i el seu vincle amb el desplaçament 
forçat de la població, que afecta milers  de famí-
lies a tot el món que es veuen obligades a fugir i 
abandonar casa seva buscant un lloc segur per 
protegir les seves vides. El curs ofereix una vi-
sió global sobre els DESCA i té per objectius, en 
primer lloc, analitzar si la violació dels DESCA 
pot ser interpretada com a supòsits que merei-
xin el reconeixement de la condició de refugiat 
i, en segon lloc, en quina mesura pot donar-se 
una nova resposta jurídica a aquests nous ca-
sos. El curs, en el que hi van participar 51 alum-
nes, està conformat amb testimonis de per-
sones desplaçades però també amb persones 
defensores dels DESCA, informes i ponències 
en vídeo i va comptar amb la col·laboració d’ex-

perts com per exemple el François Gemenne, 
Director del Hugo Observatory i principal autor 
del proper informe del Grup Intergovernamental 
sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides.

Formacions a la carta
Com a entitat especialista en dret d’asil, la 
CCAR ha rebut el 2019 diverses peticions per 
part d’organismes com universitats, centres 
hospitalaris, fundacions privades o ajunta-
ments per realitzar formacions concretes dirigi-
des a un públic especialitzat o personal tècnic. 
Aquestes accions tenen un gran impacte, ja que 
cobreixen necessitats formatives d’agents que 
tenen un rol important en la detecció de pos-
sibles sol·licitants d’asil i en la seva acollida i 
inclusió, i alhora ofereixen un espai en el qual 
resoldre possibles dubtes concrets al voltant 
del desplaçament forçat i de la protecció in-
ternacional. Les formacions s’han focalitzat en 
temes com el funcionament del sistema d’aco-
llida o els mecanismes de protecció internacio-
nal. Han estat impartides per professionals de 
diverses àrees de la CCAR i han tingut lloc en 
diferents àmbits; per exemple, en localitats com 
ara El Prat de Llobregat o per a institucions com 
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la Universitat Autònoma de Barcelona.
Integra Train: millora de la inclusió de les do-
nes a través de la formació
La CCAR participa des del 2017 en el projec-
te Integra Train, un marc de col·laboració amb 
unes altres cinc entitats de quatre països més 
de la Unió Europea –Bulgària, Grècia, Malta i 
Itàlia. L’objectiu d’Integra Train és fomentar la 
inclusió i la integració sociolaboral de les do-
nes migrades i refugiades a la Unió Europea, a 
través del disseny i la implementació de forma-
cions exhaustives.
La participació de la CCAR en aquest projec-
te ha ajudat a visibilitzar la situació de les do-
nes, que s’enfronten al procés d’integració des 
d’una posició desigual respecte als homes i 
presenten unes necessitats específiques, mol-
tes vegades invisibilitzades. Donar resposta a 
aquestes necessitats representa un repte per 
als sistemes d’acollida i d’integració dels dife-
rents Estats europeus; en particular, pels que 
se situen a la costa mediterrània i des del 2012 
han vist com incrementava de manera signifi-
cativa el nombre de persones que hi arriben fu-
gint de conflictes i violacions de drets humans.

Sensibilització

Tallers a escoles primàries i 
secundàries
Per tal de donar a conèixer la realitat de les per-
sones refugiades, des de la CCAR portem a ter-
me periòdicament xerrades de sensibilització 
arreu del territori a diversos àmbits socials, com 
poden ser centres cívics, equipaments munici-
pals, biblioteques, associacions, centres edu-
catius o les organitzacions que ho demanin. A 
més, per tal de completar l’oferta en matèria de 
sensibilització i arribar a totes les etapes educa-
tives, organitzem tallers sobre el tema del refugi 
i l’asil a les escoles que hi estan interessades. 
Aquests tallers es poden demanar des dels ma-
teixos centres educatius, els municipis o altres 
institucions.
Durant l’any 2019 s’han realitzat diverses acti-
vitats didàctiques a escoles primàries i secun-
dàries de Catalunya, un total de 94 tallers a 
50 centres educatius que han arribat a 2.734 
alumnes. Destaquen de manera especial les 
activitats impulsades a Sant Boi de Llobregat, 
Barcelona, Sabadell i a la zona de Reus i Tarra-
gona.

A Sant Boi, en el marc del projecte de sensibi-
lització que la CCAR impulsa al municipi, i que 
s’ha prorrogat un any més gràcies a la bona ava-
luació obtinguda, s’han fet diversos tallers per 
a alumnes amb la col·laboració de l’ajuntament 
de la ciutat. Han comptat, sempre que ha es-
tat possible, amb la participació d’una persona 
de la CCAR i un testimoni de persona refugiada 
usuària de l’entitat. Cal remarcar l’activitat cen-
tral vinculada al Dia Mundial de les Persones 
Refugiades dins del marc del projecte de sensi-
bilització al municipi, que va acollir més de 500 
alumnes de la ciutat, va girar al voltant de la re-
flexió sobre les fronteres al món i com aquestes 
impacten en la gestió dels fluxos de persones i 
de mercaderies de forma ben diferent.
Pel que fa a les activitats desenvolupades a 
Reus, un territori que ha comptat amb un fort 
impuls de la sensibilització orientada a l’àmbit 
educatiu, s’han realitzat 39 tallers en centres 
educatius de la ciutat en el marc del conveni 
Compromesos amb les persones refugiades, 
sensibilitzant a 696 alumnes que han desco-
bert de primera mà la realitat del desplaçament 
forçat i la necessitat de defensar el dret d’asil 
no només a través de les dades i reflexions pre-



23

3 | INCIDÈNCIA I PARTICIPACIÓ

sentades, sinó també a través del testimoni de 
persones refugiades que han participat en els 
tallers.
També s’han desenvolupat activitats de sensi-
bilització escolar a Rubí, on s’han fet 13 tallers 
per a 345 alumnes. De la mateixa manera, al 
Prat de Llobregat s’han realitzat 13 tallers, que 
han arribat a 343 estudiants de centres edu-
catius del municipi, mentre que a Barcelona 
s’han portat a terme 8 tallers destinats a un 
total de 275 alumnes. Aquests tallers i xerra-
des han tingut lloc a centres educatius d’altres 
localitats com Sabadell, Castelldefels, Cervelló, 
Viladecans, Tarragona, Sant Adrià del Besòs, 
Sant Joan Despí i Roda de Barà.

Exposició Fugir de la violència a 
l’Amèrica Central
Ampliant l’oferta expositiva de la nostra enti-
tat, hem creat, en col·laboració amb Ruido Foto 
i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona 
i l’Agència Catalana de Cooperació al Desen-
volupament, una nova exposició fotogràfica. El 
tema de l’exposició és la violència de les Maras 
i les situacions que generen al Triangle Nord de 
l’Amèrica Central.

L’exposició analitza visualment la situació en 4 
grans blocs: la violència quotidiana en la regió, 
el procés migratori cap als Estats Units, el fra-
càs de les polítiques de mà dura i la vida dins 
d’una Mara. L’abast territorial de les Mares és 
enorme i l’impacte en termes de desplaçaments 
forçats, dramàtic. La majoria d’homes, dones i 
nens que formen part d’aquest èxode fugen d’El 
Salvador, Hondures i Guatemala, tres països 
que fa més d’una dècada que estan entre els 
més violents del món.
La presència del gran narcotràfic transnacional, 
els grups criminals i les polítiques repressives 
dels governs locals i dels Estats Units empen-
yen cada any moltes persones centreamerica-
nes a deixar els seus països. Fugen de la per-
secució i la violència extrema però el món es 
resisteix a considerar-los refugiats. Tot i que als 
seus països d’origen es registren alts nivells de 
violència, no se’ls reconeix com a refugiats per-
què es minimitza definint el conflicte categorit-
zant-lo com a delinqüència comuna.
Aquesta exposició s’ha dissenyat, elaborat i po-
sat en circulació al llarg del 2019 i les primeres 
itineràncies -la sala d’exhibicions de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona i l’Ateneu del Ra-
val a Barcelona-, han tingut una gran acollida 
entre els visitants. Pròximament es preveu que 
l’exposició circuli entre diversos ajuntaments, 
biblioteques, centres cívics i altres equipa-
ments municipals.

Accions de sensibilització adreçades a 
la ciutadania arreu de Catalunya
La CCAR ha participat al llarg de 2019 en més 
de 100 accions de sensibilització adreçades a 
la ciutadania de diferents municipis catalans. 
S’han dut a terme xerrades i conferències, s’ha 
assistit a Jornades sobre asil i Drets Humans, 
fires, cinefòrums i cicles de teatre, i s’ha col·la-
borat amb diferents entitats.
A través d’aquestes activitats s’han abordat les 
temàtiques de l’asil, la immigració, els drets hu-
mans i les causes dels desplaçaments forçats. 
Des de la CCAR s’aposta fermament per formar 
la societat civil com a titular de responsabilitats 
en la defensa del dret d’asil. Es treballa per-
què esdevingui crítica i activa en les mostres 
de solidaritat envers les persones refugiades, 
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en un sentit que promogui la transformació so-
cial a llarg termini. Una ciutadania sensibilitza-
da s’implica en l’erradicació de les causes que 
provoquen els desplaçaments forçats a través 
de l’aplicació de bones pràctiques de solidaritat 
envers les persones refugiades i el combat dels 
rumors i la desinformació que les perjudiquen.
Entre les accions de sensibilització indirecta 
que organitza l’entitat, el mes de juny de 2019 
es va començar a desenvolupar a Catalunya el 
projecte Acull un plat. La gastronomia i els in-
gredients no entenen de fronteres, són un punt 
de trobada que ens serveix per compartir. Amb 
aquesta premissa, l’entitat ha concebut dife-
rents trobades gastronòmiques que han fun-
cionat com a espais de sensibilització al voltant 
del fet de la migració i el refugi.
La proposta convoca un xef local i una persona 
refugiada per cuinar junts un plat típic del país 
d’aquesta última. Vam celebrar un Acull un plat 
el 15 de juny a l’Imagine Café de Barcelona de la 
mà de Xavi Codina, xef del restaurant La panxa 
del bisbe i una persona refugiada d’origen ve-
neçolà. Es va organitzar una segona trobada a 
l’agost, de la mà del bartender Alberto Pizarro 
i una persona refugiada d’origen veneçolà, que 

van preparar còctels al local d’Ecolectia Barce-
lona, empresa col·laboradora de l’entitat.

PARTICIPACIÓ
Voluntariat

La meta social del voluntariat a CCAR-CEAR és 
la promoció dels Drets Humans i la millora de 
la qualitat de vida de les persones refugiades, 
apàtrides i migrades que atenem. Essent la ciu-
tadania la base del teixit social català, l’empo-
derament de les persones voluntàries ajuda a 
assegurar i augmentar la xarxa social defensora 
d’aquests drets fonamentals. Considerem el vo-
luntariat com una eina imprescindible per com-
plementar el treball professional, i és per aquest 
motiu que impulsem la reflexió, la implicació, la 
solidaritat, la participació, la percepció crítica, 
la col·laboració i la transformació com els valors 
sobre els quals reposen totes i cadascuna de 
les accions on hi participen les persones volun-
tàries.
Durant l’any 2019 s’han incorporat 44 perso-
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nes voluntàries, que han participat en diverses 
tasques de l’entitat a Reus, Barcelona, Sabade-
ll, Begues i Sant Boi de Llobregat. En concret, 
a aquest últim municipi, es va actualitzar i mi-
llorar un nou Pla de Voluntariat en el marc del 
projecte En defensa del dret d’asil: reforçant 
l’acollida de persones refugiades a Sant Boi 
de Llobregat i reafirmant el rol de la ciutadania 
santboiana, el qual es desenvolupa conjunta-
ment amb l’àrea de Solidaritat i Cooperació de 
l’Ajuntament de Sant Boi.
D’aquestes 44 persones, 40 continuaven parti-
cipant com a voluntàries a 31 de desembre del 
2019. Amb la suma de les persones voluntàries 
més veteranes, la CCAR-CEAR comptava a fi-
nals del 2019 amb un equip total de 155 perso-
nes voluntàries actives.
Entre els dies 20 i el 22 de novembre, 6 perso-
nes voluntàries van participar en la XVIII Tro-
bada Estatal de Voluntariat de la CEAR, que 
va celebrar-se a Buitrago de Lozoya, poble de 
la província de Madrid. Allà van compartir ex-
periències i aprenentatges amb altres persones 
voluntàries dels diferents territoris de la CEAR i 
van participar en tallers i xerrades sobre la seva 
tasca com a part de l’entitat, així com altres 

qüestions per les quals van manifestar interès.
La celebració del Dia Mundial del Voluntariat, el 
5 de desembre, va ser també un moment agra-
dable on es va poder visionar un documental i 
exposició fotogràfica sobre les Mares així com 
compartir plats, begudes i experiències entre 
l’equip treballador i voluntari de la CCAR.

Parelles lingüístiques
Durant el 2019 s’han creat 21 parelles lingüís-
tiques de català, en les quals hi han participat 
21 persones usuàries de la CCAR (13 dones i 8 
homes)  i  21 persones voluntàries (17 dones i 
4 homes).

Sortides de coneixement de l’entorn
S’han organitzat 27 sortides i activitats per 
part de les persones voluntàries de l’entitat per 
donar a conèixer l’entorn a les persones usuàries 
de la CCAR recentment arribades a Catalunya. 
Exposicions, fires gastronòmiques, sortides a 
parcs d’atracció, a espais significatius com el 
jardí botànic, esdeveniments com la festa de 
l’acollida a la llera del Besòs, visites guiades 
pels principals indrets urbanístics i culturals 
dels diferents municipis i també participant en 

la vida creativa i el teixit social dels barris de la 
ciutat com la preparació de la decoració de les 
Festes de Gràcia de Barcelona.
160 persones usuàries (de les quals 97 eren 
dones i 63 homes) i 29 persones voluntàries 
(19 dones i 10 homes) de l’entitat han participat 
en aquestes sortides de coneixement de l’en-
torn i d’oci organitzades en el marc del present 
projecte, la qual cosa ens sembla molt positiva 
i mostra que aquesta tipologia d’activitats lúdi-
ques i d’oci han servit per fomentar la implica-
ció de persones voluntàries amb l’entitat.
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ORÍGEN DELS FONS

4 TRANS- 
PARÈNCIA

Subvencions públiques locals (ajuntaments i agrupacions)  
31,80% | 339.698,91 €

Subvencions públiques autonòmiques
35,23% | 376.326,86 €

Prestacions de servei  
23,16% | 247.409,99 €

Subvencions públiques europees i internacionals  
3,53% | 37.682,22 €

Subvencions públiques provincials  
2,71% | 28.985,62 €

Subvencions entitats privades  
1,79% | 19.092,38 €

Quotes socis/es i donacions  
1,76% | 18.820,09 €

Altres ingressos 
0,02% | 258,00 €

Total
1.068.274,07 €
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DESTÍ DELS FONS

4 | TRANPARÈNCIA

Àrea jurídica 
7,61% | 81.337,80 €

Àrea d’inclusió sociolaboral   
17,84% | 190.579,37 €

Àrea d’acollida  
14,08% | 150.383,32 €

Àrea incidència, sensibilització, formació i participació social 
59,54% | 636.055,76 €

Altres  
0,93% | 9.917,82 €

Total
1.068.274,07 €
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C. Junta de Comerç, 26 
08001 Barcelona
Tel. 93 301 25 39 
ccar@ccar-cear.org 
www.festesoci.ccar.cat  
www.ccar.cat


