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1. Presentació
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (en endavant, CCAR) va néixer a
Catalunya l’any 2004 amb els objectius de defensar el dret d’asil i els drets de les
persones refugiades, apàtrides, sol·licitants de protecció internacional i/o
d’apatrídia, així com de les persones immigrades que es troben en una situació
d’especial vulnerabilitat.
Des de la CCAR, qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i es
busquem obrir un debat sobre les diverses formes de persecució i vulneracions
de drets humans que requereixen algun tipus de protecció.
A la vegada, treballem per afavorir els processos d’inclusió de les persones que
s’han vist abocades a un desplaçament forçós i que es troben a Catalunya.
L’activitat de la CCAR està inspirada per un profund sentit ètic i per valors com la
justícia, la solidaritat, la llibertat i la igualtat. La defensa d’aquests principis
constitueix el nostre principal patrimoni i enforteix i impregna totes les
actuacions.
Comptem amb diferentsprogrames per donar una resposta global i integral a les
dificultats derivades del desplaçament forçat. La nostra intervenció s’estructura a
través de dos grans eixos, igual d’importants i que interaccionen constantment:
-Atenció a les persones refugiades i migrades a través dels programes
d’acolliment, socials, jurídics i ocupacionals.
-Defensa dels drets de les persones refugiades i migrades a través de la
incidència política i social i la participació.
Desenvolupem la nostra feina arreu del territori català i comptem amb oficines a
Barcelona, Sabadell, Sant Boi i Reus. Per fer-ho comptem amb un equip de
professionals multi disciplinar conformat per 19 persones a data 31 de desembre
de 2020, de les quals 13 eren dones i 6 homes. Tanmateix, no podríem
desenvolupar la feina que fem sense l’acció del nostre equip de persones
voluntàries.
Som una entitat sense ànim de lucre inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques de
la Generalitat de Catalunya, amb número 29379, secció 1a, de la demarcació de
Barcelona. A més, al 2021 l'associació ha estat declarada d'utilitat pública.
Tanmateix, estem inscrites en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials
amb el número E04301. També estem inscrits en els registres municipals
d’entitats de Sabadell amb el número 663, de Sant Boi amb el número 426 i de
Reus amb el número 704.
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2. Serveis, Programes i
activitats de la CCAR al
2020
El 2020 ha estat marcat per la situació d’emergència sanitària i socioeconòmica causada
per la COVID-19. El decret d’Estat d’alarma per part de l’Estat espanyol entre els mesos de
març i juny, les posteriors mesures preventives decretades, així com el posterior Estat
d’Alarma instaurat entre els mesos de març i juny de 2020 i les posteriors mesures
preventives de la pandèmia que han implicat tant restriccions en la mobilitat internacional,
com arreu del territori català, així com limitacions a les activitats a desenvolupar.
A fi de donar resposta a aquesta situació excepcional d’emergència sanitària, vam prestar
serveis essencials, alhora que vam fer un esforç d’adaptació d’aquells serveis no
essencials, programes i activitats oferint alternatives telemàtiques. Aquesta situació ha
influenciat de manera directa en el desenvolupament d’alguns serveis, especialment en el
seu impacte, dels projectes i activitats previstes.
Volem agrair especialment a l’equip de professionals que integren l’equip de la CCAR, i a
les seves famílies i unitats de convivència, per l’esforç personal que ha significat treballar
sota aquestes circumstàncies amb l’esperit de no deixar ningú enrere, de continuar
garantint els drets de les persones refugiades que acompanyem en el seu procés
d’inclusió a Catalunya i en la defensa del dret d’asil.
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2.1 Atenció a les persones

A través dels programes d’atenció a les
persones assessorem i acompanyem a
les persones refugiades, apàtrides,
sol·licitants de protecció internacional
i/o d’apatrídia i migrades en situació
d’especial vulnerabilitat, des d’una
perspectiva integral de gènere i amb
enfocament de drets humans, de la mà
dels principis i valors d’igualtat i
respecte per la diversitat.

L’objectiu del nostre treball és donar
una resposta especialitzada i integral als
reptes que han d’afrontar a l’arribada a
Catalunya.
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2.1.1 Punts d’Informació i Orientació
en Protecció Internacional (PIO)

Comptem amb Punts d’Informació i Orientació
sobre Protecció Internacional (d’ara endavant,
PIO) a: El Prat de Llobregat, Sant Boi de
Llobregat i Rubí. Aquests PIOs són entesos
com a recursos especialitzats d’asil on
s’ofereix informació, orientació i es realitzen
les derivacions internes oportunes, a altres
serveis de la CCAR, o externes a la resta de
recursos disponibles en el territori. Aquest
servei es dirigeix principalment a les persones
nouvingudes dels municipis on el servei està
establert.
A través dels PIOs principalment es dóna
resposta sobre les següents qüestions:

- Provisió d’informació, orientació i pertinent
derivació sobre protecció internacional i
accés al Programa d’acollida estatal del
Ministeri de Migracions, Treball i Seguretat
Social.
- Orientació de les persones i/o unitats
familiars usuàries sobre serveis socials del
municipi.
- Derivació de les persones i/o unitats familiars
usuàries al Consorci per la Normalització
Lingüística o a altres recursos per a
l’aprenentatge de la llengua
- Derivació de les persones i/o unitats familiars
usuàries a altres entitats i recursos del territori
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a) El Prat del Llobregat

S’ ha atès un total de 59 persones, de les
quals 32 eren dones (54%) davant de 27
homes (46%). Provenien dels següents països:
Hondures, Veneçuela, Nicaragua, El Salvador,
Bolívia, Colòmbia, Ghana, Índia, Pakistan, Perú
i Ucraïna. A escala quantitativa, el 15% tenien
menys de 25 anys, un 29% tenien entre 26 i 35
anys, 22% disposaven d’entre 36 i 45 anys,
mentre que un 25% corresponia a la franja
d’edat d’entre els 46 i 55 anys i finalment, un
9% de les persones ateses es trobaven
compreses en la franja d’edat d’entre 56 i 65
anys.
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b) Rubí

S’ha atès a 118 persones (de les quals 63
dones i 55 homes), amb les quals ha realitzat
un total de 225 consultes; sent el 53% homes i
el 47% de dones.
Els principals països d’origen de les persones
ateses són: Colòmbia, Hondures i Veneçuela.
La
població
destinatària
ha
estat
principalment persones i/o unitats familiars
que demanaven informació sobre sol·licitud
de protecció internacional, recent arribades a
territori i amb necessitat d’assessorament.
L’1% del total disposaven de protecció
subsidiària i un altre 1% de targeta de
residència, mentre que el 5% havia rebut una
denegació per part del Programa d’acollida
estatal i un 6% disposava de targeta vermella.
Un 16% havia manifestat voluntarietat en la
seva migració, mentre que el 23% disposava
de resguard de presentació de les sol·licituds
de protecció internacional, davant d’un 50%
que no disposava de sol·licitud de protecció
internacional.
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2.1.2 Programes d’acollida
complementària

Els programes d’acollida complementària de
la CCAR estan configurats, tal i com el seu
nom indica, a complementar els serveis
especialitzats oferts pel Programa d’acollida i
integració de persones sol·licitants de
protecció
internacional
i
beneficiàries
d’aquesta del Ministeri de Treball, Migracions
i Seguretat Social (Mitramiss) de l’Estat
espanyol (en endavant, Programa estatal). Per
tant, les persones beneficiàries d’aquests
programes són persones que, per diferents
motius, no participen del programa estatal.
El seu principal objectiu és el de garantir la
inclusió social i l’adquisició de la plena
autonomia personal a través de la realització
d’itineraris sociolaborals orientats al reforç de
les competències lingüístiques, formatives,
ocupacionals i relacionals de les persones
usuàries. A les persones usuàries d’aquests
programes se’ls ofereix un recurs residencial
temporal i una sèrie de prestacions
econòmiques per cobrir les seves necessitats
més bàsiques. En paral·lel, en aquells casos
que ho requereixin se’ls ofereix atenció
psicològica.

Alhora, sempre atenent al cas per cas i de
manera
individualitzada,
es
proveeix
assessorament especialitzat per part del
servei jurídic de la CCAR, enfocats a
l’elaboració i seguiment continuat dels
expedients
d’asil
i
l’acompanyament
especialitzat en la realització dels tràmits
necessaris
en
matèria
de
protecció
internacional i estrangeria davant les
autoritats competents. Alhora, el suport
proporcionat
integra
l’adquisició
de
competències lingüístiques en català i
castellà a nivell bàsic, així com accions
dirigides a complementar la formació
ocupacional amb l’objectiu de facilitar la seva
inserció al mercat de treball. Així mateix, se’ls
ofereix orientació i es realitzen les oportunes
derivacions as diferents recursos existents al
territori que faciliten la seva inserció i
participació social.
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2.1.2 Programes d’acollida
complementària

Treballem
des
d’una
metodologia
d’intervenció que fomenta l’autonomia i els
processos personals, doncs defugim d’enfocs
assistencials. Alhora, treballem en xarxa i de
forma coordinada amb altres entitats i
recursos del territori.
Els programes compten amb un equip
d’intervenció conformat per 7 professionals (5
dones i 2 homes).
Al 2020 hem comptat amb 38 places
d’acollida residencial temporal distribuïdes en
7 recursos residencials: 1 a Sant Boi de
Llobregat amb disponibilitat de 4 places, 1
Sabadell amb disponibilitat de 10 places i 5 a
Barcelona amb disponibilitat de 24 places.
L’accés al mercat laboral és un dels elements
clau que contribueix a la inclusió de qualsevol
persona a escala social, permetent obtenir
ingressos econòmics, accés a l’habitatge,
creació de xarxes de suport i fomentar el
sentiment de pertinença al territori. Seguint
aquesta lògica durant el 2020 s’ha treballat
per la plena inclusió sociolaboral i adquisició
d’autonomia de les persones desplaçades
forçosament vinculades a l’entitat.

De manera conjunta i potenciant la
coresponsabilitat de les persones usuàries,
s’han creat itineraris d’inserció sociolaboral
individualitzats i ajustats a les necessitats
específiques de cadascuna d’elles i un grup
de professionals ha acompanyat als membres
del col·lectiu, al llarg de tot el procés, oferintlos suport adaptat a les seves necessitats
específiques.
Així doncs, sempre des d’una perspectiva de
gènere, igualitària i inclusiva, amb aquests
programes ocupacionals i formatius busquem
orientar a les persones sobre el mercat
laboral, tendències laborals, etc.; apoderantles i dotant-les d’autonomia i capacitació per
fer front al mercat laboral actual. Durant el
2020 en el marc dels programes d’acollida
complementària gestionats per la CCAR a
Catalunya, s’han dut a terme 36 itineraris
sociolaborals, dels quals 13 han estat d’èxit (9
homes i 4 dones).
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2.1.2 Programes d’acollida
complementària

Els itineraris laborals en els programes
complementaris tenen caràcter integral. Tot i
això, no tots els destinataris dels projectes o
serveis proposats per la CCAR estan en
situació de poder-hi accedir. Per aquest motiu
i en primer lloc, és imprescindible disposar de
competències bàsiques de comunicació i
d’aprenentatge de l’idioma per tal de poder
iniciar aquest itinerari. En aquest sentit, la
Comissió s’ha trobat amb dues situacions. Les
persones
sol·licitants
de
protecció
internacional
i
sense
dificultats
de
comunicació
accedeixen
als
itineraris
enfocats en la formació ocupacional i en la
inserció laboral.
El total de casos que han estat valorats és de
44 entesos com a grups familiars, amb un total
de 49 persones (20 dones i 29 homes); dels
quals 17 grups familiars han accedit a recurs,
amb un total de 20 persones (11 dones i 9
homes).
En el marc d’aquests programes hi trobem:
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a) Programa Nausica

La CCAR, de la mà de l’Ajuntament de
Barcelona, va participar l’any 2016 en la
creació i disseny del programa municipal
d’acollida complementària Nausica que des
de llavors gestiona conjuntament amb altres
entitats del sector. Un programa de
continuïtat que té per objectiu principal
proveir cobertura a aquelles persones
desplaçades forçosament soles o amb parella
que han quedat excloses del Programa
d’acollida estatal o que han finalitzat els seus
itineraris d’acollida de manera satisfactòria,
però que requereixen d’un període addicional
que els permeti assolir la plena autonomia
personal i econòmica, en el municipi de
Barcelona.
A partir d'una estreta coordinació amb el
Servei d'Atenció als Immigrants, Emigrants i
Refugiats (SAIER) i amb la resta d'entitats de la
ciutat que gestionen el programa, el personal
tècnic de la CCAR ha treballat per a fomentar
la plena inclusió de les persones residents en
el municipi de Barcelona, vinculant-les als
serveis, organismes i institucions locals, així
com generant espais compartits amb
persones voluntàries i, al mateix temps, amb la
resta de veïnes i veïns de la ciutat.

Durant el 2020, el Programa ha acollit a un total
de 33 persones: 14 han estat dones i 19 homes;
provinents de Mali (4), Marroc (2), Nigèria (1),
Senegal (2), Somàlia (1), Ucraïna (1), Veneçuela
(1), Camerun (2), Colòmbia (2), Costa de Marfil
(4), Geòrgia (1), Ghana (1), Guinea Conakry(4),
Hondures (5) i Algèria (1).
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a) Programa Nausica

Pel que fa a la seva situació administrativa, 3
persones disposaven d’estatut de refugiat, 1
tenia permís de residència sense permís de
treball i 29 eren sol·licitants de protecció
internacional amb permís de residència i
autorització de treball (11 dones i 18 homes).

Des del punt de vista de la intervenció social,
s’han realitzat un total de 1.111 intervencions itineraris,
entrevistes,
empadronaments,
vinculacions al CAP, acompanyaments socials,
sanitaris, amb voluntaris, derivacions a Serveis
Socials, entre altres-.
Amb relació a les intervencions sociolaborals, la
CCAR a través del programa Nausica, ha
gestionat un total de 226 actuacions en el marc
de 22 itineraris laborals, i un total de 99
actuacions d’intervenció formativa relacionades
amb la creació de parelles lingüístiques per
adquirir i reforçar coneixements de la llengua
catalana i castellana.
A més a més, també es van realitzar un total de 23
intervencions
comunitàries;
sortides
de
coneixement de l’entorn, activitats grupals,
derivacions al programa de mentoria social, entre
altres.
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b) Tenderol

El programa Tenderol es caracteritza per ser
un projecte de continuïtat implementat a
Sabadell, la primera edició del qual va tenir
lloc l’any 2017. El seu àmbit territorial és de
caire municipal, destinat a proveir atenció
directa a persones desplaçades forçosament
en situació d’extrema vulnerabilitat i/o en risc
d’exclusió social que es troben al municipi.
L’any 2020 i tenint en compte la situació
d’emergència sanitària a causa de la COVID19, Tenderol ha donat servei a un total de 15
persones -d’entre elles, 8 homes i 7 dones-;
dels següents països d’origen: Colòmbia (2),
Gàmbia (2), Guinea-Conakry (2), Hondures (2),
Iran (1), Nicaragua (1), Pakistan (1), República
Dominicana (1), Sàhara (2) i Síria (1).

Del total de persones ateses l’any 2020:
- 5 han estat persones i/o unitats familiars que
havien finalitzat el programa d’acollida estatal
però que requerien d’un període addicional per
tal d’assolir la seva plena autonomia
- 3 eren persones i/o unitats familiars que havien
finalitzat el seu període del Programa estatal
d’acollida però que, a causa de la situació
d’extrema
vulnerabilitat,
requerien
d’una
transició, derivant-los cap a altres serveis socials.
- 6 persones i/o unitats familiars havien vist la
seva sol·licitud denegada per part del programa
però que podien resoldre la seva situació jurídica
per tal d’obtenir el seu arrelament, a través del
règim d’estrangeria.
- 1 persones i/o unitat familiar estava a l’espera de
poder accedir al Programa estatal.
En la seva totalitat, les 15 persones (7 dones i 8
homes) ateses pel programa Tenderol l’any 2020,
eren persones que es trobaven en situació de
carrer o a punt de ser-hi, amb una manca de
suport social i familiar, sense recursos econòmics
amb falta d’autonomia funcional, formativa i
laboral.
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b) Tenderol

Des del Programa Tenderol, s’han gestionat
10 places al llarg del 2020, 14 itineraris
socials, 21 actuacions d’intervenció en el
marc de 9 itineraris laborals. Alhora, s’han
realitat 69 intervencions formatives de creació
de parelles lingüístiques per l’adquisició i
reforç de la llengua catalana i castellana.
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c) Sant Boi de Llobregat

El programa d’acollida complementària a Sant
Boi del Llobregat és també un programa de
continuïtat iniciat al 2017. El seu àmbit
territorial és de caire municipal i el seu
objectiu principal és reforçar els processos
d’inclusió social i laboral de les persones
refugiades que viuen al municipi i es troben
en situació d’extrema vulnerabilitat i risc
d’exclusió social.
Han estat ateses un total de 5 persones, totes
homes, provinents del Marroc (3), Tunísia (1) i
Guinea Conakry (1). Un d’ells encara estava
pendent de la resolució de la seva sol·licitud
de protecció internacional i 4 l’havien vista
denegada.
L’any 2020 i tenint en compte la situació
d’emergència sanitària a causa de la COVID19, Tenderol ha donat servei a un total de 15
persones -d’entre elles, 8 homes i 7 dones-;
dels següents països d’origen: Colòmbia (2),
Gàmbia (2), Guinea-Conakry (2), Hondures (2),
Iran (1), Nicaragua (1), Pakistan (1), República
Dominicana (1), Sàhara (2) i Síria (1).

A
través
d’aquest
programa
d’acollida
complementària, al llarg del 2020, s’han realitzat
un total de 44 identificacions de potencials
persones sol·licitants de protecció internacional i
derivacions. S’han gestionat 5 places i realitzat un
total de 267 itineraris socials. També s’han dut a
terme
45
intervencions
formatives
per
l’adquisició i reforç en l’aprenentatge de la
llengua català a través de parelles lingüístiques.
S’han executat 19 intervencions laborals i 5
itineraris laborals. Finalment, el programa ha
comptat amb 26 intervencions comunitàries.
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2.1.3 Servei d’atenció jurídica en
Protecció Internacional i Apatrídia.

Des d’aquest servei oferim assessorament
jurídic i d’assistència jurídica de qualitat en
matèria de protecció internacional que
possibiliti un just reconeixement del dret d'asil
i la protecció subsidiària per part de l'Oficina
d'Asil i Refugi. Al mateix temps, treballem per
al reconeixement de l’estatut d'apatrídia i
lluitem per la seva visibilitat col·lectius fent
difusióde les novesformes de persecució i
treballantper a ladefensa i enfortiment del
dret d'asil a Catalunya.
Els seus països d’origen han estat els següents:
Algèria (1), Camerun (1), Gàmbia (1), Colòmbia (2),
Nicaragua (1), Sàhara Occidental (2), Rússia (2),
Somàlia (1), Hondures (3), Líbia (1), Marroc (2),
Guinea-Conakry (1), Guinea Bissau (1), Geòrgia
(1), Ucraïna (3), Afganistan (1), Veneçuela (5).

Aquest servei s’ha vist afectat pel tancament
de fronteres i la reducció dràstica de la
mobilitat humana fruit de la Covid-19 que ha
impossibilitat a les persones amb necessitat
de protecció accedir a territori d’asil. Tot i
això, el servei jurídic de la CCAR ha atès un
total
de
195
persones
desplaçades
forçosament de les quals 53 han estat dones,
140 homes i 2 persones trans.
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a) Servei d’atenció jurídica a menors
estrangers sense referents familiars
sol·licitants de protecció internacional
Donada la situació d’extrema vulnerabilitat i
risc d’exclusió social que pateixen, des de la
CCAR s’ha implementat una línia estratègica
d’actuació amb menors estrangers sense
referents familiars amb necessitats de
protecció internacional. Un eix de treball que
durant l’any 2020 ha consistit en la provisió
d’un servei d’atenció jurídica per garantir
l’accés efectiu d’aquests menors a la
protecció
internacional,
per
mitjà
d’assessorament jurídic i acompanyament
especialitzat, així com de formació en l’àmbit
de l’asil i del refugi per als professionals de
l’administració que es troben en contacte
directe amb el col·lectiu.
En coherència amb l’anterior, aquesta línia de
treball s’ha desenvolupat en col·laboració
amb la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència (en endavant,
DGAIA). El procediment seguit per la CCAR ha
consistit a desplaçar-se al centre adscrit/a de
la DGAIA, on es troba resident el o la menor no
acompanyat/da que s’ha vist desplaçat/da de
manera forçosa. Un cop realitzat aquest
primer contacte i desplaçament, l’equip
d’advocades
ha
dut
a
terme
un
acompanyament del o la menor davant les
autoritats competents, per tal de formalitzar la
seva sol·licitud de protecció internacional.

Així doncs, al llarg del 2020, la CCAR ha atès a 42
menors d’edat no acompanyats sol·licitants de
protecció internacional, dels quals 36 eren nois i
6 noies. D’aquests, 39 es trobaven a la província
de Barcelona i 3 a la de Tarragona. 37 d’aquests
menors d’edat no acompanyats, eren homes,
mentre que 5 eren dones.

Els països d’origen han estat: Bòsnia (1),
Costa de Marfil (1), Gàmbia (8), Ghana (5),
Guinea Conakry (5), Iran (1), Mali (7), Marroc
(2), Nigerià (3), Pakistan (2), Senegal (3), Sierra
Leone (2), Somàlia (1) i Sudan (1).
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2.2 Incidència política i
social

Des d’incidència política i social tenim
per objectiu contribuir a la transformació
de la realitat per la justícia global
mitjançant la defensa del dret d’asil i
dels
drets
humans
des
d’una
perspectiva integral.
Des d’una dimensió ciutadana, que
inclou tan drets com deures, es promou
una visió crítica de la realitat actual, amb
les estructures econòmiques, polítiques
i socials generadores de desigualtats,
que tenen com a conseqüència la
violació dels drets humans i els
desplaçaments forçats.

En aquest sentit, treballem en quatre
grans eixos d’actuació:
En defensa del dret d’asil i dels drets
de les persones refugiades
Defensores de Drets Humans
Formació
Treball amb mitjans de comunicació
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2.2.1 En defensa del dret d’asil i dels
drets de les persones refugiades

Aquest 2020 hem continuat treballant per donar
visibilitat les diverses causes de persecució i
desplaçament forçat, denunciant les violacions i
obstacles al dret d’asil i al ple gaudi dels drets de
les persones refugiades a través de les diferents
campanyes, projectes i activitats.

Tanmateix, hem continuat denunciant la situació
de les fronteres, en especial a Hongria i Bòsnia
Hercegovina a través de la recopilació de
testimonis i entrevistes amb diferents actors
involucrats en les visites d’estudi que hem
realitzat. Arrel d’aquestes hem publicat dos
informes:

Entre aquestes campanyes, projectes i activitats,
s’han elaborat les següents:
a)Camins
Hem continuat enriquint i actualitzant l’eina
CAMINS en col·laboració amb Fundipau i el CERMigracions denunciant la situació de vulneració
de drets humans i de persecució a: Algèria,
Colòmbia, Geòrgia, Guatemala Guinea Conakry,
Iemen, Myanmar, Uganda i Eritrea.

informe ‘La República de Sèrbia: un país en trànsit
permanent ’ i
un dossier pedagògic ‘Els drets de les persones
migrants i refugiades a les fronteres: El cas de
Sèrbia ’.

http://caminsderefugi.org/wp-content/uploads/2021/03/CCAR_Informe-Frontera-Serbia.pdf
http://caminsderefugi.org/wp-content/uploads/2021/03/CCAR_Dossier-Frontera-Serbia.pdf
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2.2.1 En defensa del dret d’asil i dels
drets de les persones refugiades

a) Projecte Europeu: Alternative Care Training –
ACT Project.

a)Organització d’activitats al voltant del Dia
Mundial de les Persones Refugiades.

L’Alternative Care Training – ACT Project
constitueix una intervenció biennal (2020-2022)
que es proposa en el marc de la convocatòria
europea, de la mà de les següents entitats:
Stichting Nidos (Països Baixos), Lumos
Foundation (Bulgària) i International Rescue
Committee IRC (Alemanya).

Entre els dies 15 i 21 de juny de 2020, la CCAR va
impulsar unes activitats dirigides a sensibilitzar i
incrementar la presa de consciència ciutadana
respecte a la realitat de la població refugiada
present al territori en l’actual context de pandèmia
causada per la COVID-19: xerrades de
sensibilització, dirigides a un total de 56 persones
(42 dones i 14 homes), que ha comptat amb
continguts pedagògics adaptats a l’educació
primària i a la universitària respectivament. A
banda d’aquestes xerrades de sensibilització, la
CCAR ha sensibilitzat i format en matèria de refugi
i dret d’asil, als mitjans de comunicació presents a
la ciutat de Barcelona a través de la seva
participació a una roda de premsa i presentació
del llibre blanc ‘Bones pràctiques per informar
sobre dret d’asil’. amb motiu del Dia Mundial de
les Persones Refugiades.

Un projecte que té per objectiu principal establir
sistemes alternatius de cura envers les persones
menors no acompanyades, entre 15 i 18 anys,
amb especial èmfasi a la situació dels nens, nenes
i joves refugiats. Les activitats que s’han executat
al llarg del 2020 han estat un ‘stakeholder
meeting’ distribuït al llarg de dos dies durant el
mes de setembre de 2020 i, d’altra banda, un
‘expert meeting’ que ha consistit en un treball
intern per part de les persones tècniques
encarregades del projecte.

http://www.ccar.cat/wp-content/uploads/2020/12/3-CCAR-llibreblanc-Publicaci%C3%B3Digital.pdf
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2.2.1 En defensa del dret d’asil i dels
drets de les persones refugiades

a) Campanya ‘Carrega noves vides’ i campanya
de nadal ‘#siguesrefugi, #sócrefugi’.
Aquestes campanyes de sensibilització i de
captació de persones voluntàries i sòcies de la
CCAR --‘Carrega noves vides-‘ i de nadal
‘#siguesrefugi, #sócrefugi’-, s’han dut a terme
telemàticament a causa del context de pandèmia
causat per la COVID-19, a través de sessions
informatives i de formació especialitzades en asil i
refugi, dirigides a les persones que s’incorporen
com a voluntàries a l’organització, així com per
mitjà de campanyes de comunicació orientades a
la captació de persones sòcies. A més a més, s’ha
pogut comptar amb la provisió de testimoniatges
(1 dona i 1 home, d’Hondures i de Síria). Ambdues
campanyes han tingut un abast total de 26.729
persones a través de les xarxes socials de la CCAR
(2.882 a Twitter, 14.796 abastades a Facebook i
1.275 interaccions, i 7.776 visualitzacions a través
d’Instagram).

https://carreganovesvides.ccar.cat/
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2.2.2 Defensores de Drets Humans

Aquest 2020, la tasca de la CCAR ha estat la de
donar visibilitat a les diverses causes i
conseqüències dels desplaçaments forçats per
motius de persecució, guerres, violència
institucional o social, orientació sexual i/o identitat
de gènere. Tenint en compte el context de
pandèmia causat per la COVID-19 que, a través de
les diferents mesures de contenció i restriccions,
ha dificultat la mobilitat global-local, hem posat
èmfasi en les situacions de vulneració de drets
humans referents als drets econòmics, socials,
culturals i ambientals (DESCA).

a)Programa Català de Protecció a Defensors i
Defensores de Drets Humans.

El Programa Català de Protecció de Defensors i
Defensores dels Drets Humans té per objectiu
oferir protecció i atenció integral a persones
defensores dels drets humans que vegin
amenaçada la seva vida o integritat per raó de
l’activitat de defensa dels drets humans que
realitzen en el seu país d'origen, a través d’una
acollida temporal de sis mesos a Catalunya,
durant la qual es desenvolupen activitats
formatives, d’incidència i creació de xarxes,de
Hem elaborat diversos materials divulgatius que suport
psicosocial
i
un
seguiment
i
posen en relleu els desplaçaments forçats i la acompanyament al retorn de les persones
vulneració de drets i/o exclusions socials, defensores als seus respectius països d’origen.
mitjançant els següents projectes executats: ‘el Els defensors i defensores han estat escollits entre
Programa Català de Protecció a Defensors i les candidatures presentades per entitats
Defensores de Drets Humans’ (en endavant, catalanes i avalades per entitats del país d’origen
PCPDDH) i ‘Ciutats Defensores dels Drets de les persones candidates.
Humans’ (en endavant, CDDH).
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El PCPDDH s’ha desenvolupat amb el suport de
diverses unitats del Govern de la Generalitat de
Catalunya: l'Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD) i la Secretaria
d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC), i amb
la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès.

organitzacions Movimiento Ríos Vivos Antioquia i
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del
Cauca (ACIN), a Colòmbia, i de l’organització
Serapaz, a Mèxic.

A finals d’any, s’ha treballat per obrir una nova
convocatòria en les condicions habituals i al
desembre es van seleccionar 4 candidatures de
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) persones defensores (3 dones i 1 dona trans), de
és l'entitat col·laboradora, encarregada de la Mèxic, Colòmbia i Filipines, que treballen per la
gestió del programa. També hi han tingut un rol defensa dels drets dels pobles indígenes, de la
actiu les diferents entitats catalanes que han terra i territori, dels drets de les persones LGTBIQ+
presentat les candidatures de defensors i i del dret a la veritat, justícia i reparació, i que
defensores seleccionades: Mujeres Palante, arribaran a Catalunya l’any 2021.
Col·lectiu Maloka Colòmbia i l’Associació per la
Pau i els Drets Humans Taula per Mèxic.
En el marc d’aquesta nova edició del Programa,
s’ha acollit a 3 persones defensores de drets
humans (2 dones i 1 home) provinents de les .
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2.2.2 Defensores de Drets Humans

b) Ciutats Defensores dels Drets Humans (edició
tardor 2020).
Ciutats Defensores dels Drets humans és un
projecte coordinat pel Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament i gestionat per la Comissió
Catalana d’Ajuda al Refugiat amb la participació
de 27 Ajuntaments i 9 entitats i institucions
catalanes implicades en la defensa i promoció
dels drets humans a escala local i global. Des del
2013 treballem conjuntament per visibilitzar i
acompanyar la tasca de les persones defensores
dels drets humans i denunciar la persecució que
pateixen enfortint les xarxes de suport i protecció i
millorant el coneixement, la promoció i la defensa
dels drets humans entre la ciutadania catalana.
Dos cops l’any, hem convidat a Catalunya un grup
de defensors i defensores dels drets humans, que
durant un període d’entre una i dues setmanes
han participat en nombroses activitats de
sensibilització, incidència política i comunicació
amb l’objectiu de donar a conèixer la seva tasca i l

a importància de recolzar les seves lluites. Està
coordinat pel Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament i gestionat per la Comissió
Catalana d’Ajuda al Refugiat.
A finals d’any, s’ha treballat per obrir una nova
convocatòria en les condicions habituals i al
desembre es van seleccionar 4 candidatures de
persones defensores (3 dones i 1 dona trans), de
Mèxic, Colòmbia i Filipines, que treballen per la
defensa dels drets dels pobles indígenes, de la
terra i territori, dels drets de les persones LGTBIQ+
i del dret a la veritat, justícia i reparació, i que
arribaran a Catalunya l’any 2021.
b.1) Webinar ‘Defensors i defensores dels drets
humans davant la pandèmia: amenaces, reptes i
resistències’
Aquest
2020
davant
l’actual
situació
d’emergència provocada per la Covid-19 arreu
del món, hem hagut de cancel·lar les activitats
presencials i adaptar-les a la virtualitat.
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Hem realitzat 14 càpsules de vídeo amb la
participació de defensores (9 dones i 5 homes)
sobre els impactes de la covid-19 en la defensa
dels drets humans arreu del món, hem realitzat el
webinar (9 de novembre de 2020) “Defensors i
defensores dels drets humans davant la
pandèmia: amenaces, reptes i resistències” amb la
participació de més de 100 persones i 789
visualitzacions. També hem realitzat 1 fòrum
virtual que ha arribat a 721 alumnes de 15 centres
educatius, de 8 municipis diferents d’arreu de
Catalunya i 3 fòrums gravats amb entrevistes a
defensores; amb un total de 373 visualitzacions.

b.2) Campanya de sensibilització
Internacional de la Pau’

del

‘Dia

Per raó del Dia Internacional de la Pau (21 de
setembre), la CCAR ha publicat al seu canal de
Youtube (Ciutats DDHH) diferents càpsules de
persones
defensores
de
drets
humans
participants en edicions anteriors de l’anterior
projecte de Ciutat Defensores.
b.3) Campanya de sensibilització:
‘Dones
defensores contra les violències de gènere’
En ocasió del Dia Internacional per l’eliminació de
la violència envers les dones (25 de novembre) en
el marc del projecte Ciutats Defensores dels Drets
Humans, la CCAR va realitzar unes càpsules de
vídeo ‘Dones defensores contra les violències de
gènere‘
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b.5) Trobada virtual ‘Fòrum dels Drets Humans’
El programa de CDDH, va proposar diferents
espais per donar visibilitat als aspectes esmentats
anteriorment. D’entre aquests, la CCAR va realitzar
una trobada virtual al mes de desembre de 2020,
sota el marc del Fòrum dels Drets Humans. Les
càpsules amb les entrevistes, han tingut un total
de 373 visualitzacions.
b.4) Campanya de sensibilització: ‘Per què
defensem els drets humans?’
En ocasió del Dia Internacional de les Persones
Defensores dels Drets Humans (9 de desembre),
la CCAR va realitzar una campanya de
sensibilització ‘Per què defensem els drets
humans?‘, amb un total de 42 visualitzacions.
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2.2.3 Formació

Considerem que és necessari no només informar,
sinó també formar des d’una perspectiva crítica
sobre els motius de persecució a diferents regions
del món, les vulneracions de drets humans en els
diferents països, els procediments jurídics
establerts a escala internacional i nacional i la
realitat que viuen les persones sol·licitants de
protecció internacional a casa nostra, des d’una
perspectiva de justícia global.
Incorporem a les nostres formacions la visió de les
mateixes persones refugiades, ja sigui de manera
transversal o directament a través de la seva veu
en format de testimoniatges, per tal que siguin
subjecte (i no només objecte) de discurs.

a) Cursos organitzats per la CCAR
Curs
on-line
‘Desplaçaments
fronteres, asil i drets humans’.

forçats,

El curs ha comptat amb 20 hores lectives i ha estat
organitzat conjuntament amb l’Institut de Drets
Humans de Catalunya (IDHC) i a través del
Consorci d’Educació de Barcelona.

A través d’aquesta acció formativa s’ha abordat el
dret d’asil en les seves dimensions universals,
europees i estatals, així com la realitat del
desplaçament forçat, dotant als i les professores
de contingut teòric i d’eines pedagògiques per tal
de treballar els drets humans a l’aula, analitzar les
Oferim diversos tipus de formació tant dirigides a situacions de vulneracions de drets humans que
professionals en exercici com al conjunt de la es produeixen a les fronteres europees a través de
ciutadania, també per als joves i alumnes de testimoniatges i dossiers pedagògics, donant
primària i secundària a través de tallers.
espais als processos d’acollida i inclusió de les
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persones refugiades així com a les estratègies
anti-rumors i ha proporcionat una bateria de
continguts per a treballar a l’aula amb la finalitat
de combatre els discursos contraris a la població
refugiada i migrant. El curs s’ha realitzat en
col·laboració amb el Consorci d’Educació de
Barcelona i ha comptat amb la participació de 52
professores i professores (de les quals 38 dones i
14 homes) d’arreu del territori.

-2a edició del curs ‘No amagar-se: el dret d’asil
i les persecucions per motius d’orientació
sexual i identitat de gènere’.
Aquest curs on-line ha comptat amb un total de
10 hores lectives i ha estat destinat a
professionals dels serveis socials, advocats,
professionals dels serveis públics d’atenció a
persones en moviment, professionals de les
organitzacions del sector de la migració i del
col·lectiu LGTBI, activistes de drets humans i al
conjunt de la ciutadania compromesa i
preocupada pel respecte i garantia dels drets
humans. A través d’aquest curs, la Comissió ha
treballat els següents eixos: transmetre una
imatge global dels desplaçaments forçats per
motius d’orientació sexual i identitat de gènere,
presentar en què consisteix la protecció
internacional que el col·lectiu LGTBI té dret a
sol·licitar, oferir eines per a detectar potencials
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sol·licitants de protecció internacional per motius
de persecució per orientació sexual i identitat de
gènere, donar a conèixer quins són els principals
aspectes en l’acollida de persones perseguides
per motius d’orientació sexual i identitat de
gènere. Aquesta segona edició del curs ha
comptat amb l’assistència de 32 persones, de les
quals 19 dones i 13 homes.

2a edició del curs ‘Marcades pel gènere:
persecucions i refugi’.
La realitat oculta que pateixen les dones en casos
de persecució i refugi les marca doblement: les
violències que reben per motius de gènere estan
encara perillosament invisibilitzades alhora que la
manca d’informació disponible, tant per les dones
víctimes de violència com per la ciutadania,
relega aquest problema a l’oblit.
En aquest sentit, un dels principals motius que
limita l’accés al dret d’asil per a les dones és el
desconeixement d’una banda de què són les
persecucions per motius de gènere i, de l’altra, el
fet que en realitat estiguin reconegudes com a
motiu de concessió de protecció internacional.
Aquest curs ha comptat amb l’assistència de 56
persones, de les quals 51 han estat dones i 5
homes.
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b)Jornades

l’Associació Bayt al Thaqafa, Càritas Diocesana,
CEAR-Euskadi, el Comitè Català per als Refugiats,
Jornada Europea: ‘Desplaçament forçat i la Cooperative Baptist Fellowship, CEAR, Creu
trànsit migratori en les fronteres internes i Roja, la UAB, El Salto Diario, el Fons Català de
externes de la Unió Europea’.
Cooperació al Desenvolupament, la Fundació
Barcelona Actua, Human Rights Watch, l’ICIP, els
Els dies 21 i 22 de juliol de 2020, en el marc serveis jurídics de la DGAIA (PROBENS), Solidary
d’aquesta activitat, es va organitzar la Jornada Wheels – No borders for human rights,
europea ‘Desplaçament forçat i trànsit migratori Movimiento por la Paz MPDL, l’ONG Rescate, Reus
en les fronteres internes i externes de la Unió Refugi, una periodista de RTVE, així com els
Europea: anàlisi, context i situació actual’. Hi van Ajuntaments
de
Barcelona,
Castelldefels,
assistir 104 persones, de les quals el 87 eren Granollers, Reus, Sant Cugat del Vallès, Tarragona
dones i 17 d’homes.
i Terrassa, el Consell Comarcal del Vallès
Occidental, l’Associació de Tunisians de
Aquestes persones formaven part de les següents Catalunya, Serveis Socials Consell Comarcal del
entitats, institucions o administracions públiques: Vallès Oriental i Universitats com la UAB, la
l’ACCD, l’ICAB, l’Associació No One Is Illegal, Universitat de València o la Universitat de Navarra,
Agape, l’Asociación de Emigrados sin Fronteras, entre d’altres.
l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius,
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c)

Formacions a la carta.

Així, el 2020 s’han realitzat un total de 2
formacions a la carta, dirigides respectivament a
A banda dels cursos formatius mencionats 13 persones del servei tècnic municipal de
anteriorment, des de la CCAR es duen a terme l’Ajuntament d’El Prat de Llobregat (11 dones i 2
formacions a la carta, dissenyades a petició homes) i a 31 persones del servei tècnic
d’organismes com universitats o ajuntaments per municipal de l’Ajuntament de Sant Boi de
encetar formacions dirigides a un públic concret o Llobregat (26 dones i 5 homes).
professionals del tercer sector del teixit associatiu
a Catalunya. Aquestes formacions tenen una
importància especial donat que tenen per
objectiu principal formar a les i els agents que
treballen de manera directa o indirecta amb
persones sol·licitants de protecció internacional.
Es centren principalment en facilitar eines que
permeten entendre el funcionament del sistema
d’acollida o els mecanismes de protecció
internacional.
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d) Tallers a escoles de primària i secundària
La CCAR, per tal de treballar formant estudiants
de centres educatius de primària, secundària i
batxillerat i de formació professional, ha dissenyat,
elaborat i desenvolupat un curs de formació amb
un total de 52 professors/es provinents de 10
centres educatius d’arreu del territori català,
d’entre els quals 38 han estat dones i 14 homes.
Aquestes formacions han estat dirigides a un
total de 2.309 alumnes de centres educatius que
es troben en les següents localitats: Barcelona,
Ripollet, Rubí, Palau-Solità i Plegamans,
l’Hospitalet de Llobregat, Salt, Terrassa, Sabadell i
Reus. També, aquests han comptat amb
l’assistència de representants del Consorci
d’Educació de Barcelona i de la Direcció de drets
de ciutadania, de l’Àrea de Drets Socials, Justícia
Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de
Barcelona.

Així, s’ha pogut treballar i apostar per un doble
objectiu; el de sensibilitzar els alumnes, assolir
major impacte social i fomentar una sostenibilitat
arrelada.
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e)Educació, Refugi i Acció.

de refugi, el desplaçament forçat i els drets
humans; amb la voluntat de contribuir a
A través del projecte ‘Educació, Refugi i Acció’, l’autonomia creativa de les persones participants i
durant el 2020 s’ha creat un microsite orientat a incloure al col·lectiu de persones migrants i
fomentar l’educació en matèria de d’asil, refugiades al teixit social.
migracions, drets humans, gènere i convivència
en la diversitat potenciant la creativitat dels i les
joves de centres educatius formals i no formals,
tot involucrant a la comunitat educativa, a través
de la creació de peces audiovisuals centrades en
els desplaçaments forçats. Uns productes que
han estat posteriorment visionats en el marc d’un
acte organitzat a la Filmoteca de Catalunya, en el
que hi ha participat 15 alumnes dels espais
educatius formals i no formals participants. Així
doncs, la finalitat principal d’aquesta intervenció
ha estat la sensibilització dels i les joves en temes
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2.2.4 Treball amb mitjans de
comunicació

En el marc del Dia Internacional per l’eliminació
de la violència envers les dones, la SICAR.cat i la
CCAR han organitzat una trobada amb periodistes
professionals per parlar de les persecucions i
vulneracions de drets per raons de gènere que
pateixen les dones i nenes refugiades i migrades,
l’augment de la vulnerabilitat d’elles en el context
de la COVID-19, com podria impactar l’aprovació
del Pacte de migracions i asil per la UE en la vida
de les dones i nenes que migren o la gestió actual
de les fronteres, entre d’altres. La trobada ha
comptat amb la participació de 14 persones, entre
les quals 10 dones i 4 homes.

A més a més, al llarg del 2020, la CCAR ha tingut
una incidència mediàtica fent ressò en diferents
mitjans de comunicació. Un total de 200
aparicions, de les quals el 89% han estat en
mitjans digitals, el 8% mitjans en paper, el 2% de
les aparicions han estat a la televisió i un 1% a la
ràdio.
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2.3 Participació social

Els projectes i programes de foment de
participació tenen per objectiu fomentar
la cohesió social a Catalunya a través
d’activitats, projectes i programes que
contribueixen
a
ampliar
espais
comunitaris de diàleg i d’apoderament,
participant en la inclusió social i millora
de les condicions de vida de les
persones desplaçades forçosament i
sol·licitants de protecció internacional.
Durant el 2020 i malgrat l’impacte de la
pandèmia de la COVID-19, s’han
implementat projectes de foment de la
participació
social
a
través
del
voluntariat amb persones refugiades,
que actualment es troben en procés de
consolidació
en
municipis
com
Barcelona, Sabadell, Sant Boi de
Llobregat, El Prat de Llobregat i Reus.
En aquest sentit, subratllar que aquest
projectes de foment de la participació
social estan posant especial èmfasi en

generar xarxes de suport ciutadanes i
en col·laboració amb equipaments
públics del territori (centres cívics,
ateneus, etc.) per tal de proveir atenció i
acompanyament
a
persones
desplaçades forçosament arreu del
territori, considerant que les situacions
de vulnerabilitat preexistents entre el
col·lectiu
s’han
vist
fortament
accentuades a causa de la pandèmia.
En base a l’anterior, precisar que al llarg
de l’any 2020, s’han incorporat 36
persones voluntàries a la CCAR (28
dones i 8 homes), participant a diferents
activitats, projectes i serveis de les
entitats de Barcelona, El Prat de
Llobregat, Sabadell, Rubí, Sabadell i
Sant Boi de Llobregat. Sumant-les amb
les persones voluntàries veteranes de la
Comissió, comptem amb un total de 36
persones voluntàries (28 dones i 8
homes) a data 31 de desembre de 2020.
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Col·laborar en xarxa és un element clau per
l’assoliment d’objectius. Treballar de manera
conjunta permet unir forces, donar major visibilitat
a les tasques que es realitzen i complementar-se
les unes amb les altres quan la situació ho
requereixi.
En
definitiva,
permet
la
complementarietat dels diferents mecanismes
establerts en el teixit associatiu existents a les
nostres ciutats.
En aquest sentit i al llarg del 2020, la CCAR ha
col·laborat de manera estreta amb les següents:
- El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona
(CMIB): tracte d’un òrgan consultiu i de
participació incorporat a l’Ajuntament de
Barcelona. Els seus components són entitats i
associacions d’immigrants i d’acollida, agents
socials, grups polítics municipals i observadors
que, de manera voluntària, es reagrupen per
assolir l’exercici de plena ciutadania de les
persones migrades.

- Lafede.cat – organitzacions per la justícia global:
és un reagrupament de 124 organitzacions del
teixit associatiu català que va néixer el 2013. Una
xarxa que promou l’acció col·lectiva de les entitats
afiliades i que treballa activament per aconseguir
la justícia global i l’eradicació de les desigualtats a
tot arreu -àmbit internacional i nacional-.
- La Taula pels Drets Humans i la Pau a Colòmbia:
és una plataforma d’entitats catalanes que
treballen per contribuir des de Catalunya a la
construcció d’una pau establerta amb l’objectiu
que es respectin i garanteixin els drets humans.
Dona visibilitat i veu a les entitats i persones
defensores de drets humans que treballen la
construcció de la pau a Colòmbia.
- Comitè Català per l’Acollida de les Persones
Refugiades: s’emmarca en la necessitat de
coordinar amb caràcter interdepartamental i
interadministratiu l’impuls de les polítiques
sectorials d’acollida a les persones demandants
de protecció internacional o refugiades.

73

2.3.1 Treball en xarxa

- La Taula de Ciutadania i Immigració de la
Generalitat de Catalunya: forma part del
Departament de Drets Socials de la Generalitat de
Catalunya. Un òrgan de consulta i participació per
a les polítiques de gestió del fet migratori. Un
òrgan participatiu i col·laboratiu del teixit
associatiu de Catalunya, que facilita trobades
d’intercanvi d’informació i diàleg, que fomenti la
cooperació estratègica en l’àmbit de les
polítiques migratòries des d’un vessant
centralitzat.

per tal d’aconseguir que es garanteixin i es
respectin els drets humans. Treballen per assolir
que s’estableixin vies legals i segures d’accés a
territori europeu.
- Plataforma Unitat contra el Racisme i el Feixisme
(UCFR): és un moviment social que va aparèixer
l’any 2010. Reuneix sensibilitats molt diverses,
funciona mitjançant assemblees i grups de treball.
- Federació Catalana de Voluntariat social: és una
plataforma de referència del voluntariat social a
Catalunya. Una xarxa d’entitats sense afany de
lucre que treballa pel foment, la promoció i el
reconeixement del voluntariat social, al nostre
país.

- Xarxa asil.cat: defensen el dret d’asil a Catalunya
i els drets de les persones que han patit un
desplaçament forçós a causa de greus
vulneracions de drets humans, realitzant activitats
de sensibilització i incidència, així com d’atenció i
suport jurídic, sociolaboral i psicològic.
- Xarxa Barcelona Antirumors: l’any 2010, en el
marc del Pla BCN Interculturalitat, va néixer
- Stop Mare Mortum: és una plataforma ciutadana l’estratègia BCN Antirumors. És una estratègia
que té per objectiu fomentar un canvi en les comunicativa de sensibilització i formació que té
polítiques europees migratòries i d’estrangeria
com a objectiu generar eines i recursos per
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desmuntar rumors i estereotips que dificulten el
procés intercultural perquè són el germen
d’actituds racistes, practiques discriminatòries i/o
discursos populistes que fomenten la por i la
desconfiança entre les persones.
- Barcelona, Ciutat Refugi: és un Pla municipal que
treballa en quatre eixos que involucren diversos
serveis i departaments de l’Ajuntament de
Barcelona. Aquests són: l’Estratègia d’acollida,
l’Atenció dels refugiats que ja són a Barcelona, la
Participació i la informació de la ciutadania i
l’Acció exterior.
- Altres espais institucionals amb caràcter divers:
la CCAR ha continuat participant en altres espais
institucionals. Aquests han estat: Casa nostra,
Casa Vostra; Xarxa d’Habitatges d’Inclusió;
Coordinadora per la Llengua; Centre d’Informació
i Recursos per les Dones (CIRD) de l’Ajuntament
de Barcelona; Xarxa d’Inserció sociolaboral de
l’Ajuntament de Barcelona; Xarxa d’Atenció a

Persones sense Sostre de l’Ajuntament de
Barcelona; Xarxa 18 de desembre – Dia del
Migrant; Xarxa educativa en suport de les
persones refugiades ‘Unim esforços, obrim
fronteres’; Taula d’Entitats del Tercer Sector; Grup
de treball de Polissons de la Comissió
d’Estrangeria del Col·legi d’Advocats de
Barcelona; Col·legi d’Advocats de Barcelona;
Consell Municipal LGTBI.

93

3. Beneficiaris dels Serveis
En relació amb el nombre de persones beneficiàries i/o usuàries de la nostra entitat al llarg
de 2020, resulta necessari diferenciar entre:
1.Les persones desplaçades forçosament que han estat destinatàries dels programes
d’atenció directa al col·lectiu, gestionats per l’Àrea d’atenció a les persones i consistents
en atenció jurídica, social i/o laboral, així com dels dispositius d’acollida residencial i de
transició envers la plena autonomia. Aquestes han estat persones sol·licitants de protecció
internacional i/o d’apatrídia, refugiades, apàtrides, denegades de la protecció
internacional i també migrades en situació d’especial vulnerabilitat i/o risc d’exclusió
social. En aquest sentit, precisar que durant el 2020 i degut a l’impacte tant sanitari com
socioeconòmic de la COVID-19, ha esdevingut més necessari que mai proporcionar
cobertura de les necessitats bàsiques, d’acollida i d’inclusió sociolaboral a aquest
col·lectiu. Així, s’han beneficiat de manera directa dels programes gestionats per la nostra
entitat un total de 118 persones, de les quals 63 dones i 55 homes.
2.Les persones que han estat destinatàries de les accions de sensibilització, formació,
incidència politicosocial i voluntariat a Catalunya. Aquestes persones han estat:
- 244 persones participants en els nostres cursos i jornades formatives en matèria d’asil i
refugi, de les quals 195 dones i 49 homes.
- 2.322 alumnes de primària, secundària, batxillerat, formació professional i universitaris
que han participat en els tallers de formació en matèria d’asil i refugi.
- 11.770 persones que han seguit a la CCAR a través de les nostres xarxes socials, de les
quals 5.554 persones seguidores a Facebook, 4.905 a Twitter, 944 a Instagram i 367 a
Youtube.
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4. Quantificació dels
resultats

14

4.1 Serveis d'Atenció a les
persones

24

4.2 Projectes d’incidència,
sensibilització, formació i
participació social
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5. Mitjans personals CCAR
Per complir amb els seus objectius, la CCAR compta amb un equip de professionals format
per 19 persones a data 31 de desembre de 2020 (13 dones i 6 homes), i s’organitza de la
següent manera:
Equip Directiu (direcció i subdirecció): és l’equip encarregat de donar les directrius
generals d’actuació de l’entitat conforme als objectius estatutaris i el pla estratègic; és
el vincle entre l’equip operatiu i la Junta Directiva de l’entitat. Juntament amb el
president de l’entitat, la persona que ocupa el càrrec de direcció és la persona
responsable de la representació institucional de la CCAR.
Àrea d’incidència política i social: és l’àrea encarregada de desenvolupar els projectes
d’incidència i sensibilització de la CCAR. Es divideix en:
- Incidència, sensibilització, formació i foment de la participació social
- Programes de defensores i defensors de drets humans
Àrea d’atenció a les persones: és l’àrea encarregada d’implementar els serveis i
programes d’atenció a les persones. Es divideix en:
- Programes integrals d’atenció a les persones refugiades
- Servei jurídic
Àrea de desenvolupament i enfortiment institucional:s'encarregarà de la planificació i
seguiment de les fonts de finançament de l'entitat (subvencions, participació social,
donacions i venda/comercialització béns tangibles i intangibles de l'organització) i de
la gestió del coneixement, millora contínua i optimització de processos de l'entitat, així
com el monitoratge dels KPI estratègics de l'organització. Dependència directa d'Equip
directiu.
Àrea de processos de gestió, econòmic administrativa i desenvolupament de persones:
s'encarregarà de la gestió d'actius de l'organització, pressupostos, forecast i
planificació financera i comptable, avaluació, plans formatius i plans individuals del
personal i de la gestió de RH. Dependència directa d'Equip directiu.
Durant l’any 2020, tot i l’impacte de la COVID-19 a nivell d’acció comunitària i voluntariat,
la CCAR ha pogut comptar amb 36 persones voluntàries, de les quals 28 són dones i 8
homes. Les persones voluntàries han participat en les activitats de la CCAR d’acord al Pla
de Voluntariat vigent i tenint en compte les necessitats d’atenció que les persones del
col·lectiu que atenem han tingut durant l’any 2020, moltes d’elles intensificades degut als
efectes globals de la pandèmia.
Paral·lelament, la CCAR manté col·laboracions externes amb diverses persones i entitats
del tercer sector i altres empreses dels àmbits de la comunicació, formació, gestoria i
serveis especialitzats necessaris pel desenvolupament de les activitats de la CCAR i que
no es troben dins de l’equip tècnic de l’entitat.
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6. Mitjans materials CCAR
La CCAR té la seu social ubicada a Barcelona, a la Rambla Santa Mònica núm. 10 1a
planta. Tanmateix, compta amb altres oficines degudament equipades a Barcelona (c.
Junta de Comerç núm. 26 baixos i c. Residència núm. 10-12 5è 2a), a Reus (C. Riera de
Miró núm. 108, B2), a Sant Boi de Llobregat (fins a l’agost al c. Ramón Llull s/n - Escola
Ciutat Cooperativa i, a partir del setembre, al c. Frederic Mistral núm. 2) i a Sabadell (c. La
Molina núm. 7, B4).
D’altra banda, a data 31 de desembre de 2020, la CCAR gestiona pisos d’acollida als
municipis de Barcelona (7), Sabadell (1), Sant Boi de Llobregat (1) i Sant Cugat del Vallés
(1); aquests dispositius representen 39 places d’acollida complementària per a persones
sol·licitants d’asil i protecció internacional i 4 places d’acollida per a persones que
manifesten la necessitat de reubicació temporal per la seva tasca de defensa dels drets
humans.
Pel que fa a les fonts d’ingressos de l’entitat durant l’exercici 2020, es detallen a
continuació:
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Subvencions públiques autonòmiques
38,12% - 378.652,82 €
-Generalitat de Catalunya – Subvenció
de 70.762,13 € concedida al 2020 per al
projecte
“Municipis
acollidors:
Programes complementaris d'acollida i
inclusió de persones desplaçades
forçosament a Catalunya”.
Import imputat a l’exercici 2020:
68.252,13 €

-Generalitat de Catalunya – Subvenció
de 4.520,00 € concedida al 2020 per al
projecte “El dret d'asil és universal:
consolidant el compromís de Catalunya
amb l'acollida de persones desplaçades
forçosament (D3)”.
Import imputat a l’exercici 2020:
4.520,00 €
-Generalitat de Catalunya – Ajut
econòmic extraordinari d'emergència
per la COVID-19, de 5.000 €.
Import imputat a l’exercici 2020: 30,06 €
-Generalitat de Catalunya / Pacte d'Estat
– Subvenció de 2.448,49 € concedida al
2019 per al projecte “Invisibilitzades:
garantint l'accés al dret d'asil a les dones
desplaçades forçosament”.
Import imputat a l’exercici 2020:
2.388,49 €

-Generalitat de Catalunya – Subvenció
de 22.534,33 € concedida al 2019 per
als “Programes complementaris (D12)”.
Import imputat a l’exercici 2020:
22.534,33 €
-Generalitat de Catalunya – Subvenció
de 17.507,15 € concedida al 2019 per al
projecte
“Benvingudes
persones
refugiades: el voluntariat com a eina de
transformació social a Catalunya (F2)”.
Import imputat a l’exercici 2020:
17.507,15 €
-Generalitat de Catalunya – Subvenció
de 1.760,00 € concedida al 2019 per al
projecte “En defensa del dret d'asil a
Catalunya: enfortint la democràcia
interna i la figura dels i les associades de
la CCAR (F5)”.
Import imputat a l’exercici 2020:
1.760,00 €
-Generalitat de Catalunya – Subvenció
de 2.000,00 € concedida al 2019 per al
projecte “El dret d'asil i les persones
refugiades
LGBTI
a
Catalunya:
visibilitzant les persecucions per motius
d'orientació sexual i identitat de gènere
(K3)”
Import imputat a l’exercici 2020:
2.000,00 €
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-ICD – Subvenció de 7.728,00 €
concedida al 2020 per al projecte “El
dret d'asil i les persecucions per motius
de gènere: visibilitzant la realitat les
dones desplaçades forçosament a
Catalunya en l'actual context de
pandèmia de la COVID-19”.
Import imputat a l’exercici 2020:
7.728,00 €
-ACCD - Subvenció de 290.000,00 €
concedida al 2020 per al “Projecte de
Gestió i acompanyament del Programa
Català de Protecció a Defensors i
Defensores dels Drets Humans edició
2020”. Una part (57.501,00 €), la
gestionen les entitats acompanyants.
Import imputat a l’exercici 2020:
83.541,20 €
-ACCD – Subvenció de 238.743,43 €
concedida al 2019 per al “Projecte de
gestió i acompanyament del Programa
Català de Protecció a Defensors i
Defensores dels Drets Humans”.
Import imputat a l’exercici 2020:
70.928,42 €

-ACCD – Subvenció de 214.642,06 €
concedida al 2017 per al programa “ El
nostre país, el seu refugi”.
Import imputat a l’exercici 2020:
84.290,23 €
-ACCD – Subvenció de 132.872,84 €
concedida al 2018 per al “Projecte de
gestió i acompanyament del Programa
Català de Protecció a Defensors i
Defensores dels Drets Humans”.
Import imputat a l’exercici 2020:
2.199,14 €
-Agència de l’Habitatge de Catalunya –
Subvenció de 10.800,00 € concedida al
2020 per als “Programes d’habitatges
d’inserció (XHI)”.
Import imputat a l’exercici 2020:
10.800,00 €
-Agència de l’Habitatge de Catalunya –
Subvenció de 11.250,00 € concedida al
2018 per als “Programes d’habitatges
d’inserció (XHI)”.
Import imputat a l’exercici 2020: 173,67
€
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Subvencions
públiques
locals
(ajuntaments i agrupacions) 30,15% 299.495,80 €:
-Ajuntament de Barcelona – Subvenció
de 39.600,56 € concedida al 2020 per al
projecte
“Sense
refugi:
els
desplaçaments forçats per motius
ambientals”. Una part (8.322,00 €), la
gestiona l’entitat en partenariat (Taula
per Mèxic).
Import imputat a l’exercici 2020: 275,01
€

-Ajuntament de Barcelona – Subvenció
de 10.600,00 € concedida al 2020 per al
projecte “Les dones també som
refugiades: visibilitzant les persecucions
per violència de gènere”.
Import imputat a l’exercici 2020:
10.600,00 €
-Ajuntament de Barcelona – Subvenció
de 7.900,00 € concedida al 2020 per al
projecte “Erradiquem la LGBTIfòbia:
visibilitzant les persecucions per motius
d'orientació sexual i identitat de
gènere”.
Import imputat a l’exercici 2020:
7.900,00 €

-Ajuntament de Barcelona – Subvenció
de 8.050,00 € concedida al 2020 per al
projecte “El dret d’asil és universal: tots i
totes podem ser persones refugiades”.
Import imputat a l’exercici 2020:
8.050,00 €
-Ajuntament de Barcelona – Subvenció
de 9.000,00 € concedida al 2020 per al
projecte
“Benvingudes
persones
refugiades a Barcelona: enfortint el teixit
associatiu i voluntari com a eina per a la
transformació social”.
Import imputat a l’exercici 2020:
9.000,00 €
-Ajuntament de Barcelona – Subvenció
de 8.290,00 € concedida al 2020 per al
projecte “Educació, refugi i acció”.
Import imputat a l’exercici 2020:
8.290,00 €
-Ajuntament de Barcelona – Subvenció
de 400,00 € concedida al 2020 per al
projecte “El dret d'asil i la protecció de
la infància: promovent el dret dels
menors acompanyats i no acompanyats
a la protecció internacional”.
Import imputat a l’exercici 2020: 400,00
€
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-Ajuntament de Barcelona – Subvenció
de 25.500,00 € concedida al 2020 per al
projecte “Barcelona ciutat acollidora:
l’acció comunitària com a eina d’inclusió
social de les persones refugiades”.
Import imputat a l’exercici 2020:
7.002,70 €
-Ajuntament de Barcelona / Justícia
Global – Subvenció de 37.649,05 €
concedida al 2019 per al projecte
“CAMINS, Més enllà de les fronteres:
Comprendre l'Asil, les Migracions i la
Interdependència al Nord i al Sud”.
Import imputat a l’exercici 2020:
25.725,20 €
-Ajuntament del Prat de Llobregat –
Subvenció de 35.700,00 € en el marc
d’un conveni signat al 2020 per al
projecte
“Benvingudes
persones
refugiades: enfortim el dret d’asil a
través de l’acollida, la convivència
intercultural
i
la
sensibilització
ciutadana al Prat de Llobregat”
Import imputat a l’exercici 2020:
35.700,00 €

-Ajuntament del Prat de Llobregat –
Subvenció de 3.500,00 € en el marc
d’un conveni signat al 2020 per al
projecte
“Benvingudes
persones
refugiades: enfortim el dret d’asil a
través de l’acollida, la convivència
intercultural
i
la
sensibilització
ciutadana al Prat de Llobregat”.
Import imputat a l’exercici 2020:
3.500,00 €
-Ajuntament de Sant Cugat del Vallès –
Subvenció de 12.000,00 € en el marc
d’un conveni signat al 2020 per al
“Programa Català de Protecció a
Defensors i Defensores dels Drets
Humans”.
Import imputat a l’exercici 2020:
12.000,00 €
-Ajuntament de Sant Boi de Llobregat –
Subvenció de 87.375,53 € en el marc
d’un conveni signat al 2020 i una
addenda signada al 2021 per al projecte
“Consolidem l'acollida de persones
refugiades a Sant Boi”.
Import imputat a l’exercici 2020:
21.347,86 €
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-Ajuntament de Sant Boi de Llobregat –
Subvenció de 71.583,89 € en el marc
d’un conveni signat al 2019 per al
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”.
Import imputat a l’exercici 2020:
31.512,70 €
-Ajuntament de Sabadell – Subvenció de
40.000,00 € en el marc d’un conveni
signat al 2020 per al projecte “Tenderol”
d’acollida complementària.
Import imputat a l’exercici 2020:
40.000,00 €
-Ajuntament de Sabadell – Subvenció de
1.800,00 € concedida al 2020 per al
projecte
“Compromesos
amb
les
persones refugiades: Accions de millora
i promoció de l’acollida de les persones
sol·licitants d’asil i refugiades a Sabadell
en perspectiva intercultural”.
Import imputat a l’exercici 2020:
1.800,00 €

-Ajuntament de Sabadell – Subvenció de
740,72 € concedida al 2020 per al
projecte “Erradiquem la LGBTIfòbia a
Sabadell: visibilitzant les persecucions
per motius d'orientació sexual i identitat
de gènere”.
Import imputat a l’exercici 2020: 740,72
€
-Ajuntament de Rubí – Subvenció de
30.000,00 € en el marc d’un conveni per
al projecte 2020-2021 “Benvingudes
persones refugiades: reforçant l’acollida
a Rubí i reafirmant el rol de la ciutadania
en defensa del dret d’asil”.
Import imputat a l’exercici 2020:
2.925,12 €
-Ajuntament de Rubí – Subvenció de
30.000,00 € en el marc d’un conveni
signat al 2019 per al projecte
“Benvingudes persones refugiades:
servei d’atenció, orientació i derivació
de persones refugiades a Rubí”.
Import imputat a l’exercici 2020:
28.432,68 €
-
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FCCD – Subvenció de 16.244,07 €
concedida al 2020 per al projecte
“Ciutats Defensores dels Drets Humans
Edició Primavera".
Import imputat a l’exercici 2020:
16.244,07 €
-FCCD – Subvenció de 28.049,74 €
concedida al 2020 per al projecte
“Ciutats Defensores dels Drets Humans
Edició Tardor".
Import imputat a l’exercici 2020:
28.049,74 €
Prestacions de servei 27,09% 269.043,13 €
-Licitació de l’Ajuntament de Barcelona “Serveis d'acolliment i suport per a
persones sol·licitants i beneficiàries de
protecció
internacional.
Estades
persones Refugiades”: 214.296,25 €

-Contracte menor de la Generalitat de
Catalunya – “Servei d'atenció jurídica en
protecció
internacional
a
menors
tutelats per la Generalitat de Catalunya”:
14.350,00 €

-Licitació de l’Ajuntament del Prat de
Llobregat – “Servei de formació en
matèria
d'Igualtat
home-dona,
coeducació,
nova
ciutadania
i
cooperació, justícia global, pau i drets
humans per a alumnat, professorat i
famílies de la ciutat del Prat de
Llobregat”: 7.808,32 €.
-Contracte menor de l’Ajuntament del
Prat de Llobregat – “Projecte de
participació social de les persones
d'origen xinès al Prat”: 1.941,70 €
-Contracte menor de l’Ajuntament del
Prat de Llobregat – “Projecte de
desenvolupament d'un punt d’atenció i
suport per la comunitat asiàtica”:
2.522,01 €
-Matrícules de cursos i altres prestacions
de serveis a entitats públiques i
privades: 28.124,85 €

25

6.1 Origen dels ingressos

Subvencions públiques europees i
internacionals 1,82% - 18.102,93 €
-Stichting Nidos – Subvenció de
65.243,25 € de la Comissió Europea
concedida al 2019 per al projecte “ACTProject”, liderat per Stichting Nidos.
Import imputat a l’exercici 2020:
18.102,93 €
Subvencions públiques provincials
1,02% - 10.090,12 €
-Diputació de Barcelona – Subvenció de
3.748,58 € concedida al 2020 per al
projecte
“Servei
d’atenció
i
acompanyament jurídic per a persones
desplaçades forçosament en situació de
vulnerabilitat i risc d’exclusió social”.
Import imputat a l’exercici 2020:
3.748,58 €

-Diputació de Barcelona – Subvenció de
3.896,09 € concedida al 2020 per al
projecte “Educació, Refugi i Acció”.
Import imputat a l’exercici 2020:
3.896,09 €

-Diputació de Barcelona – Subvenció de
545,45 € concedida al 2020 per al
projecte complementari de Sant Boi de
Llobregat.
Import imputat a l’exercici 2020: 545,45
€
-Diputació de Barcelona – Subvenció de
37.752,55 € concedida al 2017 per al
projecte “CAMINS, més enllà de les
fronteres”.
Import imputat a l’exercici 2020:
1.900,00 €
Subvencions entitats privades 0,97% 9.675,95 €
-Fundació "la Caixa" – Subvenció de
25.200,00 € en el marc d’un conveni
signat al 2020 per al projecte “En
defensa del dret d’asil a El Prat de
Llobregat: consolidant la convivència
intercultural i la inclusió de persones
desplaçades forçosament fruit de greus
vulneracions de drets humans”.
Import imputat a l’exercici 2020:
6.100,95 €
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6.1 Origen dels ingressos

-Escola de Cultura de Pau – Subvenció
de 3.575,00 € de l’Ajuntament de
Barcelona concedida al 2019 per al
projecte “Conflictes, refugi i gènere”,
liderat per l’ECP.
Import imputat a l’exercici 2020:
3.575,00 €
Quotes socis/es i donacions 0,77% 7.627,55 €
-Quotes socis/es: 5.626,00 €
-Donacions: 2.001,55 €
Altres ingressos 0,06% - 586,16 €
-Altres
ingressos
(bonificacions
Seguretat Social, indemnitzacions de
companyies
asseguradores,
etc.):
586,16 €

Destí dels fons
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7. Retribucions òrgan de
representació CCAR
La Junta Directiva és l’òrgan de representació de la CCAR i al 2020 ha estat formada per:
Des de l’1 de gener fins al 16 de setembre de 2020:
President: José Miguel Pajares Alonso
Secretària: Estel·la Pareja Morte
Tresorera: Pascale Coissard
Vocal: Anna Figueras Saladié
Vocal: David Moya Malapeira
Vocal: Rosa Sunna Añó Adell
Des del 17 de setembre de 2020:
President: José Miguel Pajares Alonso
Secretària: Estel·la Pareja Morte
Tresorera: Pascale Coissard
Vocal: David Moya Malapeira
Vocal: Rosa Sunna Añó Adell
Vocal: Tània Corrons Mellado
Vocal: Joan Reventós Rovira
Tots els càrrecs de las Junta Directiva s’assumeixen de manera voluntària i sense rebre
cap contraprestació econòmica.
Al 2020, la tresorera Pascale Coissard ha desenvolupat les tasques de direcció en funcions
durant part del període de baixa d’IT de la secretària Estel·la Pareja Morte, que assumeix
les tasques de direcció de l’entitat. La retribució bruta anual del 2020 ha estat de
36.105,17 € en el cas de l’Estel·la Pareja i de 15.448,60 € en el cas de Pascale Coissard (en
excedència des del 6 de juny de 2020). Pel que fa al 2019, la retribució bruta anual va ser
de 35.554,45 € en el cas d’Estel·la Pareja i de 32.434,00 en el cas de Pascale Coissard.
Aquests costos laborals han estat imputats als projectes, serveis i programes
desenvolupats durant els anys 2019 i 2020, de la mateixa manera que la resta de costos
laborals de la CCAR.
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8. Sòcies i socis CCAR
A la fi de 2020 la CCAR compta amb 82 persones associades, de les quals el 55% dones
(45), una reducció en 9 persones associades respecte a les 91 de 2019, de les quals el 53%
dones (43).
Malgrat que l’any 2020 ha estat marcat per un escenari de pandèmia global, la CCAR ha
implementat una sèrie de campanyes destinades a enfortir la base social de l’entitat amb
la finalitat de mantenir el nivell de servei per a les persones del col·lectiu que atenem,
tenint en compte que els factors de risc per aquestes persones s’han vist incrementades
degut a la situació d’emergència patida. Les campanyes implementades han estat les
següents:
Carrega
noves
vides
(campanya
institucional
de
l’entitat):
https://carreganovesvides.ccar.cat
Campanya ‘#siguesrefugi, #sócrefugi (campanya de Nadal de captació de sòcies)
Campanya de sensibilització i comunicació pel dia mundial de les persones refugiades
(20 de juny de 2020)
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9. Grau de compliment
efectiu dels fins
estatutaris de la CCAR

Segons els Estatuts de la CCAR «els objectius de l’Associació són la defensa del dret d’asil
dintre del marc jurídic vigent: drets de les persones refugiades, apàtrides, reassentades i
els desplaçaments humanitaris també la defensa dels drets de les persones immigrants,
treballant per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i
immigrants a Catalunya.
Per tal d’assolir aquests objectius, l’associació podrà realitzar diferents programes amb els
que pretén donar una resposta global i integral a les dificultats, derivades del fet migratori,
a les que han de fer front els refugiats i immigrants a Catalunya. A través de dues gran
línies d’intervenció, igual d’important una que l’altre i interrelacionades: atenció a les
persones refugiades i immigrants a través de programes socials, jurídics i ocupacionals; i
la defensa dels drets de les persones refugiades i immigrants a través de la incidència
política i social, de la participació i de l’acció del voluntariat.
Igualment, tenim per objectius l’estudi, investigació, divulgació, ensenyament i promoció
del dret d’asil des d’una perspectiva interdisciplinària, amb l’objectiu, entre d’altres, de
millorar la cooperació amb les persones, els pobles i els països en desenvolupament.
L’aprofundí en l’estudi del gènere com a factor de protecció internacional. Millorar el
procediment de protecció per als joves, i treballar amb el col·lectiu LGBT per a la defensa
del dret d’asil.»
Tenint en compte tant els eixos de treball, els diferents serveis, programes i projectes
descrits en la present memòria, així com l’impacte obtingut aquest 2020, analitzat
anteriorment, podem afirmar que hem acomplert de forma efectiva els nostres objectius
estatutaris en un 100%. Dit això, des de la CCAR estem contínuament avaluant la nostra
feina i intentant incorporar mesures de millora continua: des de l’avaluació externa a
través d’auditories de projecte o servei o enquestes de satisfacció després d’un taller o
formació, per posar alguns exemples. Alhora, incorporem la millora continua a través de
les reunions de seguiment i d’avaluació interna que compren la totalitat dels professionals
de la casa. Tanmateix, es rendeixen comptes: tant econòmics com de realització i
d’impacte tant a l’assemblea de socis i de sòcies, a la junta directiva i a les diferents
entitats finançadores a través de diferents mecanismes i instruments.

