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1. LA COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT (CCAR)
1.1

QUI SOM?

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i
immigrants. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de
persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 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, enforteix i impregna totes les nostres
actuacions i és la motivació essencial del nostre treball i existència.
Els nostres objectius són la defensa el dret d’asil i els drets de les persones refugiades, i assumim també la defensa dels drets de
les persones immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’integració social de les persones refugiades i
immigrants a Catalunya.
Per assolir aquests objectius comptem amb diferents programes que pretenen 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 casa nostra.
Aquesta tasca la desenvolupem a través de dues grans línies d’intervenció, que són igual d’important una que l’altra i
interrelaccionades:



Atenció a les persones refugiades i immigrants a través dels programes socials, jurídics i ocupacionals.
Defensa dels drets de les persones refugiades i immigrants a través de la incidència política i social i la participació.

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat és una entitat sense ànim de lucre inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques de la
Generalitat de Catalunya amb Nº 29379 i CIF Nº G-63721963. També està inscrita en el Registre Municipal d’Entitats de Sabadell.
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1.2

SERVEIS

Treballem en la promoció, defensa i garantia del dret d’asil i dels drets de les persones refugiades i immigrants a casa nostra, així
com per afavorir els seus processos d’inclusió social a Catalunya. És en aquesta direcció que orientem els serveis i programes
d’atenció a les persones.
El nostre model d’intervenció parteix d’una metodologia participativa, on les persones són subjectes actius dels processos, amb els
objectius de: promoure el desenvolupament integral de les persones, aconseguir la plena inclusió de les persones en la societat
d’acollida, buscar la transformació social que porti el reconeixement d’una ciutadania amb plens drets, afavorir la convivència
intercultural, treballar en la defensa dels drets humans des de la intervenció directa, fomentar una ciutadania crítica i compromesa
amb la construcció d’un món més just i incidir sobre les causes que originen que la població es vegi forçada a sortir dels seus
països d’origen.
Amb una perspectiva de promoció d’autonomia, des de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat oferim els següents serveis
d’atenció a les persones refugiades i immigrants:

Servei de
primera
acollida

Servei
jurídic

Programes
socials

Formació i
ocupació

Oci i
coneixement
de l’entorn

Servei
d’intèrprets

5

1.3

ORGANIGRAMA
Direcció

Eix incidència i
participació social

Eix intervenció

Coordinació
ACOLLIDA

Coordinació
INCLUSIÓ

Dispositiu Acollida
1

Programes socials

Dispositiu Acollida
2

Programes sociolaborals

Dispositiu Acollida
3

Aliances
estratègiques

Dispositiu Acollida
4

Servei Jurídic

Coordinació
INCIDÈNCIA/COMUNICACI
Ó/MARKETING I
DESENVOLUPAMENT

Eix gestió

Gestió Financera

Gestió projectes
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2. ATENCIÓ A LES PERSONES
2.1 Serveis de primera acollida

Aquest servei és la porta d’entrada de l’organització: vol
donar una resposta inicial a les demandes plantejades per
les persones dels nostres col·lectius d’actuació quan
arriben per primer cop a la nostra entitat.
Fem un treball d’informació, assessorament i
intermediació en els casos que els professionals ho
considerin adient. A més a més, per a donar una resposta
el més efectiva possible, es realitza un treball en xarxa amb
els professionals d’altres recursos socials.
Al llarg de l’any s’ha atès a 557 persones dins d’aquest
servei, un 3% més que l’any anterior. Aquesta any, les
nacionalitats més representades a primera acollida han
estat les de Veneçuela, Ucraïna Salvador, Hondures,
Pakistan i Síria. A nivell jurídic s’ha centrat l’atenció en
detectar casos susceptibles d’obtenir protecció
internacional mentre que a nivell social els esforços s’han
centrat en donar resposta a necessitats de caràcter urgent
com, per exemple, la cerca d’allotjament temporal.
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2.2 Serveis jurídics

a) Serveis d’atenció jurídica per a persones sol·licitants de protecció internacional
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 contra la invisibilitat
d'aquests col·lectius fent difusió de les noves formes de
persecució i treballant per a la defensa i enfortiment del
dret d'asil a Catalunya.

Durant el 2016 s’han presentat un total de 150 noves
sol·licituds de protecció internacional, el qual suposa un
increment de quasi un 20% respecte l’any anterior. A
aquesta xifra s’hi ha d’afegir les 29 sol·licituds d’extensió
familiar que es van presentar durant el mateix període. 11
usuaris han obtingut l’estatut de refugiat mentre que a 28
se’ls ha atorgat protecció subsidiària. En termes generals,
des del nostre servei s'han dut a terme un total de 1364
actuacions jurídiques i hem atès a un total de 1003
persones beneficiàries.
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b) Serveis d’atenció jurídica per a persones víctimes de tortura amb trauma complex i acumulatiu (Projecte
Integra)
El projecte està finançat per la Comissió Europea i
implementat per l’Associació EXIL i la CCAR. Es va iniciar
l’any 2013 i al 2014 se li va donar continuïtat com a
INTEGRA II, amb una temporalitat de 18 mesos finalitzant,
per tant, a l’abril de 2016. L’objectiu del projecte és
l’acompanyament integral i específic per a persones
víctimes de tortura que pateixen un trauma acumulatiu i
estan en risc d’exclusió social i desprotecció administrativa.

Un total de 80 persones han estat beneficiàries del
projecte, 63 homes i 17 dones, de 32 països de procedència
diferent. Dels 80 usuaris atesos durant l’any 2016, 52
persones tenen en comú estar en situació administrativa
irregular, 22 persones tenen autorització de residència i
treball i els altres 6 disposen només d’autorització de
residència.
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2.3 Programes socials

A la CCAR gestionem diversos programes socials com
l’acollida temporal per a sol·licitants de protecció
internacional i d’estatut d’apatrídia, el qual es
complementa amb la vessant d’integració social. D’altra
banda es porten a terme dos projectes específics per
l’atenció de persones en situació d’especial vulnerabilitat:
el projecte INTEGRA, amb cinc places d’allotjament
temporal a persones víctimes de tortura amb trauma
complex i acumulatiu, i VISIBLES, que compta amb 15
places d’acollida per a persones i famílies vulnerables que
s’hagin quedat fora del programa estatal adreçat a
sol·licitants de protecció internacional.
Aquest any el programa d’acollida temporal ha comptat
amb 73 noves places d’acollida pel que al llarg del 2016 s’ha
pogut allotjar a un total de 205 persones. A aquestes s’ha
d’afegir les 9 beneficiàries del projecte INTEGRA i 15 de
VISIBLES. En el marc d’aquest darrer es va entrevistar a 115
persones, identificant-se 11 vulnerables per les quals no es
disposava de plaça i que van ser finalment derivades al
SAIER.
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2.4 Programes ocupacionals i formatius

La CCAR compta amb una agència de col·locació que té com
a finalitat facilitar la inserció sociolaboral dels nostres
usuaris. Per a poder aconseguir aquests objectius, des del
programa es realitza fonamentalment: un treball de
prospecció empresarial i captació d’ofertes de treball, i un
treball d’intermediació laboral. Així mateix, aquest es
complementa amb un programa de foment de la integració
sociolaboral, un programa d’itineraris integrats d’inserció
laboral individualitzats, un programa d’idiomes i altres
tallers laborals, al marge de la vessant laboral dels
projectes INTEGRA i VISIBLES. Així mateix aquest any s’ha
iniciat un projecte assistencial específic per famílies.

Des de l’Agència de col·locació s’ha atès a un total de 204
persones, de les quals la gran majoria eren sol·licitants de
protecció internacional. 170 usuaris també han participat
en el Programa de foment de la integració laboral, accedint
a diversos tallers i cursos de formació. Pel que fa a les
classes d’idiomes, 9 persones han començat a aprendre el
català i 76 han assistit a classes de castellà.
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2.5 Foment de la participació de persones nouvingudes

La CCAR complementa l’acompanyament jurídic, d’acollida i
sociolaboral amb una resta d’activitats destinades,
fonamentalment a construir i/o reforçar la xarxa social dels seus
usuaris. Això s’aconsegueix amb l’oferta de diversos tallers, el
programa de parelles lingüístiques entre usuaris i voluntaris i la
realització de sortides de coneixement de l’entorn i altres tipus
d’activitats a teatres, museus i de caràcter lúdic que permeten
apropar la cultura i la societat del país d’acollida.

Des d’aquest darrer programa s’han organitzat 22
activitats, essent una de les més populars la visita a l’Open
Camp a l’Estadi Olímpic, a la qual van participar 48 usuaris
acompanyats de dues persones voluntàries. Així mateix al
2016 s’han creat 55 parelles lingüístiques de les quals 12 ja
han finalitzat el programa i 23 segueixen actives.
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3. INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL I PARTICIPACIÓ
3.1

Campanyes d’incidència i sensibilització
Breu presentació

Més enllà de fer respectar dret d’asil, fem campanya pel
respecte dels drets humans en general, per tal de no generar
més persones en situació de desplaçament forçat.

Objectius i resultats assolits
4ª edició del projecte “Ciutats Defensores dels Drets
Humans”
No + Persecucions LGTBI
Exposició Diaris il·lustrats de persones refugiades
Les dones també som refugiades
Benvinguts: Consolidació de la xarxa de municipis acollidors i
solidaris amb les persones refugiades

Infogrames de tendències i dades o suport fotogràfic
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3.2

Treball d’incidència 2.0 i amb els mitjans de comunicació
Breu presentació

Els comunicats, el contacte amb la premsa, així com l’ús
de les eines 2.0, són eines que hem anat utilitzant al llarg
d’aquest any per donar a conèixer a la ciutadania la
realitat sobre la situació actual en referència al món de
l’asil, refugi i drets humans.

Objectius i resultats assolits

Butlletí Arquies
Butlletí mensual per a socis
Xarxes socials



Facebook: +4.500 seguidors
Twitter: + 2.100 seguidors

Mitjans de comunicació
TV3, La Xarxa, Betevé, Catalunya Ràdio, RAC1, Cadena Ser,
Ràdio Sant Boi, Ràdio Estel, RKB, iSabadell, El Periódico, La
Vanguardia, Diari ARA, Vilaweb, El País,
Web: www.ccar.cat
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3.3

Incidència política i institucional

Breu presentació
Les accions de la CCAR en l’àmbit
d’incidència política i institucional s’han
basat en l’assessorament en matèria de
protecció internacional a les institucions
democràtiques i als partits polítics
entorn la protecció internacional.

Objectius i resultats assolits
Participacions en 9 òrgans institucionals
catalans, entre els quals destaquem
Comitè per a l'Acollida de les Persones
Refugiades, impulsat per la Generalitat
de Catalunya, dedicat a la coordinació
d’actors entorn al refugi a Catalunya en
el que la CCAR ha estat consultada com
a organització especialitzada i gestora
dels programes d’acollida.
Compareixença anual al Parlament el 3
de novembre de 2016.
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3.4

Formació i educació per la Justícia Global

3.5

Treball en xarxa
Breu presentació

Les accions de la CCAR en l’àmbit d’incidència política i
institucional s’han basat en l’assessorament en matèria de
protecció internacional a les institucions democràtiques i als
partits polítics entorn la protecció internacional.

Objectius i resultats assolits
Participacions en 9 òrgans institucionals catalans, entre els
quals destaquem Comitè per a l'Acollida de les Persones
Refugiades, impulsat per la Generalitat de Catalunya, dedicat
a la coordinació d’actors entorn al refugi a Catalunya en el que
la CCAR ha estat consultada com a organització especialitzada
i gestora dels programes d’acollida.
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4. FONTS DE FINANÇAMENT

5,25%

4,27% 2,36% 1,05% 0,01%

Subvencions locals
(ajuntaments i
agrupacions)
Subvencions
autonòmiques

6,89%
8,76%
61,71%

9,70%

Subvencions entitats
privades
Prestacions de servei

TIPUS DE FONS REBUTS

IMPORT
316.801,04 €

Subvencions locals (ajuntaments i agrupacions)
Subvencions autonòmiques

49.822,02 €

Subvencions entitats privades

44.956,86 €

Prestacions de servei

35.395,88 €

Quotes socis/es i donacions

26.929,76 €

Subvencions europees

21.907,08 €

Subvencions provincials

12.132,11 €
5.400,30 €

Subvencions estatals

60,50 €

Altres ingressos
TOTAL

513.405,55 €
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5. DESTÍ DELS FONS REBUTS

7,93%

5,39% 1,40%

44,47%
40,81%

Àrea incidència,
participació
i formació
Àrea inclusió
Àrea acollida
Altres
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UN ANY MÉS DE COMPROMÍS AMB LES PERSONES REFUGIADES,
POSSIBLE GRÀCIES ATÚ!

