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PROJECTES CCAR 2022 
 
 

 

FINANÇADOR 

SUBVENCIONS SOL·LICITADES I CONCEDIDES 2020 I ANYS 
ANTERIORS   

Projectes de Formació, Sensibilització, Incidència i Foment 
del Voluntariat   

Sense refugi: els desplaçaments forçats per motius ambientals 
Ajuntament de Barcelona -  
Justícia Global 

El dret d’asil i els activismes en defensa dels drets humans i 
ambientals a les regions mesoamericana i andina: visibilitzant les 
conseqüències de les desigualtats estructurals i de gènere en l’actual 
situació d’emergència climàtica ACCD 

Gestió i acompanyament del Programa Català de Protecció a 
Defensors i Defensores dels Drets Humans edició 2020 ACCD 

Gestió i acompanyament del Programa Català de Protecció a 
Defensors i Defensores dels Drets Humans edició 2019 ACCD 

SUBVENCIONS SOL·LICITADES I CONCEDIDES 2021/2022   

Projectes d'acollida complementària per a persones 
sol·licitants d'asil i refugiades   

Benvingudes persones refugiades: consolidant el Punt d’informació i 
Orientació en Protecció Internacional al municipi de Rubí (24 nov. 
2021 - 30 juny 2022) Ajuntament de Rubí 

Acord amb Agència de l'Habitatge de Catalunya 2021 Agència de l'Habitatge de Catalunya 

Municipis acollidors: programes complementaris d'acollida i inclusió 
de persones desplaçades forçosament  

Generalitat de Catalunya (convocatòria 
IRPF) 

Municipis acollidors: programes complementaris d'acollida i inclusió 
de persones desplaçades forçosament a Catalunya 

Generalitat de Catalunya (convocatòria 
IRPF) 

Municipis acollidors: programes complementaris d'acollida i inclusió 
de persones desplaçades forçosament a Catalunya Fundació 'la Caixa' 

Servei jurídic a la ciutat de Barcelona: assessorament i orientació 
dirigit a persones desplaçades forçosament fruit de greus 
vulneracions de drets humans Ajuntament de Barcelona 

Acord amb Agència de l'Habitatge de Catalunya 2022 Agència de l'Habitatge de Catalunya 
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FINANÇADOR 

SUBVENCIONS SOL·LICITADES I CONCEDIDES 2021/2022   

Projectes de Formació, Sensibilització, Incidència i Foment 
del Voluntariat   

Per la defensa dels drets d’asil, humans i ambientals: visibilitzem les 
desigualtats estructurals i els activismes  de  defensores  de  la  regió  
mesoamericana  i  andina,  en  perspectiva  de  gènere  i basat en 
drets humans ACCD 

Conveni 2021 de col·laboració per a concessió de subvenció directa 
(PCPDDH i servei d'atenció jurídica) Sant Cugat del Vallès 

Sense refugi: lluitem contra la vulneració de drets ambientals al Sud 
global des de Barcelona 

Ajuntament de Barcelona -  
Justícia Global 

Implementació del Programa Català de Protecció a defensors i 
defensores de Drets Humans (PCPDDH) edició 2021 ACCD 

Consolidem l'acollida de persones refugiades: Reforçant la base 
social de persones sòcies de la CCAR en defensa del dret d'asil en 
l'actual context de la COVID-19 (F5) Generalitat de Catalunya 

No amagar-se: lluitem pel dret d’asil i contra la LGTBIfòbia des de 
Catalunya (K3) Generalitat de Catalunya 

Municipis acollidors. Programa complementari d’acollida integral i 
inclusió a persones refugiades o sol·licitants de protecció 
internacional (D12) Generalitat de Catalunya 

L'acció comunitària en defensa del dret d'asil: Reforçant el paper del 
voluntariat en l'acollida, inclusió i acompanyament de les persones 
refugiades en situació de vulnerabilitat en el context socioeconòmic 
de la COVID-19 Fundació 'la Caixa' 

Sense refugi: els desplaçaments forçats per motius ambientals Diputació de Barcelona 

Ciutats Defensores dels Drets Humans 2022 FCCD 

Educació, refugi i acció: seguim afavorint el coneixement sobre eldret 
d’asil i els desplaçaments forçats entre els infants i joves barcelonins ICUB 

Reforcem l'acollida de persones desplaçades forçosament a 
Barcelona: augmentant la base social de persones sòcies i/o 
voluntàries de la CCAR Ajuntament de Barcelona 

No amagar-se: continuem lluitant pel refugi i contra la LGTBIfòbia des 
de la ciutat de Barcelona Ajuntament de Barcelona 

Invisibilitzades: seguim amb la reivindicació de l’accés al dret d’asil 
per les dones víctimes de  les persecucions per motius de gènere Ajuntament de Barcelona 

Altres projectes   

Línia ACOL del Programa Treball i Formació - Contractació Cinthia 
Nohemy Zúniga Gámez 

SOC - Servei d'Ocupació de  
Catalunya 

Ajut econòmic extraordinari d'emergència COVID-19 Generalitat de Catalunya 
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FINANÇADOR 

SUBVENCIONS SOL·LICITADES PENDENTS DE RESOLUCIÓ 2022   

Projectes d'acollida complementària per a persones sol·licitants 
d'asil i refugiades   

Benvingudes persones refugiades: consolidant un Recurs de Transició cap a 
l’Autonomia de les Persones Refugiades al municipi de Rubí  
(juliol-desembre 2022) Ajuntament de Rubí 

Projecte Tenderol Ajuntament de Sabadell 

Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores de Drets Humans + 
Projecte "Benvingudes persones refugiades a Sant Cugat del Vallés" 

Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès 

En defensa del dret d’asil: Recurs residencial de transició envers 
l’autonomia  
per a persones desplaçades forçosament en procés d’inclusió social a  
Sant Boi de Llobregat 

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

Projecte d'acollida complementària a St. Boi de Llobregat Diputació de Barcelona 

Municipis acollidors Ajuntament de Vic 

SUN Project Comissió Europea 

Projectes de Formació, Sensibilització, Incidència i Foment del 
Voluntariat   

Camins de refugi: visibilitzem les múltiples causes dels desplaçaments 
forçats i les vulneracions de drets humans a les fronteres de la Unió 
Europea (C1) 

Ajuntament de Barcelona -  
Justícia Global 

Sense refugi: seguim visibilitzant les vulneracions de drets ambientals al sud 
global com a causa de desplaçament forçat des de Barcelona (C4) 

Ajuntament de Barcelona -  
Justícia Global 

No amagar-se: continuem lluitant pel refugi i contra la LGTBIfòbia a la 
província de Barcelona Diputació de Barcelona 

Benvingudes persones refugiades: consolidant el voluntariat en defensa del 
dret d'asil i refugi a Catalunya (F2) Generalitat de Catalunya 

En defensa del dret d'asil: sensibilitzem a la població sabadellenca a través 
d'accions comunitàries i de la participació de persones desplaçades 
forçosament Ajuntament de Sabadell 

No amagar-se: en defensa del dret d'asil de les persones desplaçades 
forçosament LGTBIQ+ al municipi de Sabadell Ajuntament de Sabadell 

Consolidant l’acció comunitària a Barcelona: potenciem la inclusió social de 
les persones refugiades Ajuntament de Barcelona 

Benvingudes persones Refugiades a El Prat de Llobregat: Servei 
d’acompanyament sociolaboral i formació sobre la nova directiva europea 

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

Altres projectes   

Programa Kit Digital 

Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia 
Artificial 
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FINANÇADOR 

SUBVENCIONS PENDENTS DE SOL·LICITAR 2022   
Projectes de Formació, Sensibilització, Incidència i Foment del 

Voluntariat   

Invisibilitzades: reivindicant l’accés al dret d’asil per les dones víctimes de 
les persecucions per motius de gènere (A2) Generalitat de Catalunya 

El dret d’asil: mostrant les causes generadores de desplaçament forçat amb 
especial atenció a les persones desplaçades forçosament a Catalunya (D3) Generalitat de Catalunya 

Gestió i acompanyament del Programa Català de Protecció a Defensors i 
Defensores dels Drets Humans edició 2022-2023 ACCD 

Benvingudes persones refugiades a Catalunya: foment de l'aprenentatge de 
la llengua catalana mitjançant parelles lingüístiques a través de l'equip de 
voluntariat de la CCAR OSIC 

TOTALS   

 


