
ccat.cat 
#DefensemlAsil 
#DiaMundialPersonesRefugiades

Amb el suport de Col·labora

Dossier de premsa 

Dia Mundial de les persones refugiades

https://www.ccar.cat/


2

ÍNDEX
1. La situació de l’asil al món 5

2. La situació de l’asil a Europa 7

3. La situació de l’asil a l’estat espanyol 11

4. La situació de l’asil a Catalunya 15

5. Propostes per a la millora de la protecció per les persones refugiades 19

6. Propostes per a la Generalitat de Catalunya i els municipis catalans 21



3

“Yo estoy aquí bien o mal, pero estoy vivo. En mi país hay mucha 
gente que no vive”.   
“Antes en Libia teníamos electricidad, gas y petróleo gratis. Yo tenía 
un puesto de responsabilidad. Ahora el país está lleno de grupos 
islamistas y la corrupción se ha extendido en todo el país. Todos los 
países europeos apoyan a distintos grupos, pero nadie hace nada 
por la gente. No tienes ninguna libertad, cualquier cosa puede hacer 
que te maten”.

Khaled Dego, enginyer informàtic, va fugir de Líbia després de ser 
perseguit i torturat acusat. Des de fa tres anys resideix a Catalunya.

“Quan vam venir a Catalunya va haver-hi un moment en el qual vaig 
començar a buscar el sentit de la meva vida perquè ningú va tenir en 
compte la càrrega emocional que portava com a refugiada. Has de tor-
nar a començar a zero i a sobre has de portar el pes de la família que 
deixàvem allà. La situació actual a l’Afganistan és molt greu les mares 
estan venent els seus fills per 130 euros. Si les dones a l’Afganistan fan 
un crit nosaltres n’hem de fer 100 per fer ressò de la seva situació”.
Lema Rashid, d’origen afganès, nascuda com a refugiada al Pakistan 
i estudiant de dret a Catalunya.

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) en mo-
tiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades a través de la 
campanya “Ni un pas enrere en la defensa del Dret d’Asil” vol 
denunciar la situació de milers de persones de tot el món que 
han de fugir del seu país d’origen patint violacions dels drets 
humans, situacions de persecució, maltractament, discrimina-
ció i/o atemptats contra la seva integritat física i moral.
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1. LA SITUACIÓ DE L’ASIL AL MÓN 1

Segons l’ACNUR el que portem de 2022 ja hi ha més de 100 milions 
de persones en situació de desplaçament forçat al món fruit de les 
violacions de drets humans, conflictes armats, violència i persecució. 
És un trist rècord al que mai hauríem d’haver arribat. En tan sols 10 
anys, s’ha doblat el nombre de persones en desplaçades forçosament.

L’1% de la població mundial ha abandonat la seva llar en la recerca 
de seguretat i protecció.

Vam tancar el 2021:

 3 53,2 milions de persones desplaçades internes fruit de la violència i els conflictes2. 
Principalment: Síria, Colòmbia, Afganistan, República Democràtica del Congo i Iemen.

Al juny del 2021:

 3 26,6 milions de persones refugiades.

 3 4,4 milions de sol·licitants d’asil.

 3 3,9 milions de persones de Veneçuela desplaçades a l’estranger.

El 68% de les persones que s’han vist obligades a fugir a un altre país procedien de 5 Estats:

País de procedència Núm. REFUGIADES

1r. Síria 6,8 milions

2n. Veneçuela 4,1 milions

3r. Afganistan 2,6 milions

4rt. Sudan del sud 2,3 milions

5è. Myanmar 1,1 milió

1 Totes les dades d’aquest epígraf, a excepció que s’indiqui una altra Font, són de l’ACNUR
2 Internal Displacement Monitoring Center
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Les persones refugiades sirianes al 2021 continuaven sent la població refugiada més gran del 
món, acollides en 129 països.

Afganistan: amb l’empitjorament de la situació s’estima que més de 
800.000 noves persones estan en situació de desplaçament intern, 
de les que el 60% són nen i nenes, i tan sols prop més de 170.000 
persones van aconseguir sortir del país al 2021.

Un any més, més del 50% de les persones refugiades van ser aco-
llides en 10 països. Turquia amb 3,6 milions de persones refugiades 
(majoritàriament sirianes) va ser el principal país receptor.

El 73% de les persones refugiades va ser acollida en els països 
fronterers del país del que fugien. L’esforç en acollida continua re-
caient en un 85% en països empobrits.
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2. LA SITUACIÓ DE L’ASIL A EUROPA
Al 2021, segons l’Eurostat, pel que fa a les sol·licituds de Protecció Internacional:

 3 Augment del 33,5%, respecte el 2020, del nombre de sol·licituds de Protecció Inter-
nacional realitzades en el conjunt de la UE. Es van realitzar 630.600 sol·licituds, de les 
que 535.000 foren primeres sol·licituds (noves arribades).

 3 Els primers tres països en nombre de sol·licituds van ser: Alemanya (195.545), França 
(120.685) i Estat espanyol (65.404). Han passat de rebre el 65% al 32,6 % del conjunt 
de les sol·licituds realitzades en la UE.

 3 El 3,7% de les sol·licituds van ser presentades per menors no acompanyats.

 3 Principals països d’origen: Síria (98.300), Afganistan (83.500) i Iraq (26.000), enlloc de 
Veneçuela com havia estat en els últims dos anys.  

En termes absoluts, les sol·licitants d’Afganistan i Síria van ser les que 
més van augmentar en el conjunt de la UE amb 39.200 (88,6% més) 
i 34.700 (54,6% més) respectivament. 

En canvi, el nombre de sol·licituds de persones provinents de Ve-
neçuela va decréixer en relació a l’any anterior un 42,7% (12.600 
sol·licituds menys).

Pel que fa a la taxa de reconeixement de la Protecció Internacional:

 3 La mitja en els 27 Estats de la UE va ser del 35%. 

Taxa més elevada de reconeixement Taxa més baixa de reconeixement

Països Baixos 65% Itàlia 34%

Àustria 62% França 25%

Grècia 44% Suècia 23%

Alemanya 41% Espanya 10,5%
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Un any més, l’Estat espanyol està a la cua reconeixent protecció. 
Només 1 de cada 10 persones que sol·licita protecció internacional a 
l’Estat la rep. 

Pel que fa a l’arribada de persones desplaçades forçades a les fronteres sud d’Europa al 
2021 va augmentar un 24%, amb 123.318 arribades segons l’ACNUR. D’aquestes:

 3  El 95% van arribar via marítima (117.274 persones)

 3 El 20% a través de l’Atlàntic a Canàries (23.042 persones).

 3  El 80% per diferents rutes de la Mediterrània (94.232 persones)

 3  72% Mediterrània central (68.309 persones, Itàlia i Malta)

 3  20% ruta occidental de la Mediterrània (18.937 a l’Estat espanyol)

 3  8 % ruta oriental de la Mediterrània (6.986 persones,  Grècia i Xipre).

 3 El 5% van arribar via terrestre (6.044 persones).

3.130 persones van perdre la vida intentant arribar a Europa. La Medi-
terrània va continuar sent la fossa comú per a 1.977 persones, mentre 
que 1.153 van morir intentant arribar a les Illes Canàries.

Situació de les persones refugiades d’Ucraïna,  
la resposta de la UE

El 4 de març del 2022, el Consell Europeu va activar per unanimitat 
la Directiva 2001/55/CE del Consell, del 20 de juliol de 2001, relativa 
a les normes mínimes per a la concessió de protecció temporal en 
cas d’afluència massiva de persones desplaçades i a mesures de 
foment d’un esforç equitatiu entre els Estats membres per a acollir a 
aquestes persones i assumir les conseqüències del seu acolliment.
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La Directiva de Protecció Temporal no havia estat 
mai activada des de la seva adopció al 2001. 

La protecció temporal és un mecanisme d’emergència que pot apli-
car-se en cas d’afluència massiva de persones i l’objectiu de les 
quals és proporcionar una protecció immediata i col·lectiva (és a 
dir, sense haver d’estudiar cada sol·licitud de manera individual) a 
les persones desplaçades que no estiguin en condicions de tornar al 
seu país d’origen. L’objectiu és alleujar la pressió sobre els sistemes 
nacionals d’asil i permetre que les persones desplaçades gaudeixin 
de drets harmonitzats en tota la UE. Entre aquests drets s’inclouen 
la residència, l’accés al mercat de treball i habitatge, atenció mèdica, 
assistència social i accés als menors a l’educació. 

La protecció temporal durarà almenys un any (fins al 4 de març de 
2023) i fins a un màxim de tres anys, depenent de com evolucioni la 
situació a Ucraïna. 

Des del 24 de febrer 2022, segons ACNUR, més de 7,3 milions de 
persones han fugit del país. De les que 3,2 milions compten amb la 
protecció temporal o altres mecanismes de protecció estatals.

Refugiats ucraïnesos en països limítrofs:

País
Persones ucraïneses que han 
creuat a una frontera europea

Refugiats ucraïnesos registrats 
sota un esquema de PI/ PT

Bielorússia 8.027 NA

Hongria 24.091 24.091

Polònia 1.152.364 1.152.364

Moldàvia 86.254 NA

Romania 89.784 37.353

Federació Russa*** 1.136.243 NA

Eslovàquia 77.330 77.141
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Altres països:

País
Persones que han creuat a 
una frontera europea

Refugiats registrats sota un 
esquema de PI/ PT

Alemanya 780.000 565.821

República Txeca 366.632 366.490

Turquia 145.000 NA

Itàlia 125.907 97.314

Espanya 118.199 118.122

Bulgària 78.291 113.030

Àustria 70.153 69.760

Holanda 62.970 62.970

Lituània 53.913 53.891

Suïssa 53.120 53.120

Bèlgica 45.882 45.300

França 43.300 43.300

Portugal 41.546 41.451

Estònia 39.802 25.693

Suècia 39.592 37.995

Regne Unit 37.400 37.400

Irlanda 33.842 33.151

Dinamarca 29.191 27.208

Finlàndia 26.196 24.455

República de Letònia 23.382 23.375

Geòrgia 20.030 NA

Noruega 16.708 16.708

Grècia 14.887 14.887
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3. LA SITUACIÓ DE L’ASIL A L’ESTAT ESPANYOL 3

Pel que fa a les sol·licituds de Protecció Internacional tramitades al 2021:

 3 Descens del 26% respecte l’any anterior: 65.404 (al 2020 van ser 88.762).

Per país d’origen de les persones sol·licitants de protecció internacional:

País sol·licitants Núm. sol·licituds PI País sol·licitants Núm. sol·licituds PI

1r. Veneçuela 15.995 4rt. Mali 4.647

2n. Colòmbia 11.567 5è. Senegal 3.198

3r. Marroc 6.536

 3 Canvi de tendència respecte anys anteriors on les 5 primeres nacionalitats eren totes 
d’Amèrica Llatina i sumaven el 80% de les sol·licituds tramitades. Hondures, Perú i 
Nicaragua deixen pas al Marroc, Mali i Senegal respectivament, sumant les 5 primeres 
nacionalitats el 64% de les sol·licituds presentades. 

 3 Exigència d’un visat de trànsit obstacle per l’arribada de persones refugiades de Síria, 
Palestina, Iemen o Etiòpia. Tan sols 1.075 persones procedents de Síria van accedir al 
procediment de Protecció Internacional,  9 d’Etiòpia, 185 de Palestina i 123 del Iemen. 

 3 Només el 36% de les persones sol·licitants van ser dones i el 64% homes.

Respecte el lloc de formalització de la sol·licitud de protecció internacional:

 3 El 4,6% de les sol·licituds es van formalitzar en frontera, CIE i a través d’extensions 
familiars en ambaixades. La resta es van realitzar en territori. 

Frontera 1.589

C.I.E. 639

Ambaixada* 410

Total 2.638

*Extensions familiars

3 Dades facilitades pel Ministeri de l’Interior, pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i pel Ministeri d’Assumptes. 
Exteriors, Unió Europea i Cooperació; així com de l’ACNUR i la OIM. 
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Pel que fa a les resolucions de les sol·licituds de protecció internacional:

 3  S’han resolt 69.958 sol·licituds de PI. D’aquestes:

 3  71% desfavorables (49.547)

 3 18,6% raons humanitàries (13.020)

 3 10,5% resolucions favorables: 5.365 amb Estatut de Refugiat i 2.026  
amb Protecció subsidiària.

Valorem molt positivament el canvi de valoració respecte les sol·lici-
tuds de protecció internacional de les persones procedents de Mali. 
Si abans del 2020 eren denegades en la seva majoria, al 2021 es van 
resoldre positivament gairebé el 83% de les sol·licituds resoltes (8 
Estatuts de Refugiat i 1.123 proteccions subsidiàries).

Al finalitzar el 2021 quedaven pendents 72.271 sol·licituds per resoldre.

Al 2021 es van realitzar 906 sol·licituds d’apatrídia. Es van resoldre 
favorablement 283, gairebé totes de persones del Sàhara Occidental 
(país no reconegut). Es van resoldre desfavorablement 170. 

 
Pel que fa al Programa Estatal de Reassentament: 

 3 Al 2019 s’aprova reassentar 1.200 persones. El programa és per executar-lo  
al 2020 però la seva execució es prorroga al 2021:

 3  2020: 363 persones reassentades

 3 2021: 467 persones reassentades

Només es compleix el 69% del compromís.

Del 2010 al 2021 s’han reassentat 3.352 persones de les 5.284 que 
el Govern espanyol s’havia compromès a portar i acollir.  Un 37% 
de les quotes compromeses han quedat sense cobrir. 

Celebrem que, a inicis del 2022, la Secció 5ena de la Sala del Conten-
ciós Administratiu del Tribunal Suprem ha fixat com a doctrina que 
les persones acollides a l’Estat espanyol en el marc del Programa 
Estatal de Reassentament tinguin la condició de refugiades i no 
altres formes de protecció com pot ser la subsidiària. 
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L’incompliment de les quotes de reassentament de persones refugia-
des és molt preocupant. Estem parlant d’objectius de reassentament 
molt baixos marcats pel propi Govern. 

No es prioritza una de les vies segures i legals que garanteix sortir 
dels camps de refugiats i arribar, en aquest cas, a l’Estat espanyol i 
iniciar un procés d’inclusió social amb acompanyament professional.

La resposta de l’Estat espanyol davant l’empitjorament de la situació 
a l’Afganistan a partir de l’agost del 2021:

 3  Evacuació de persones i familiars col·laboradores amb les autoritats espanyoles

Segons dades del Ministeri d’Exteriors, Unió Europea i Cooperació:

1a fase d’evacuació va finalitzar el 27 d’agost 2021 amb 2.206 persones evacuades des 
de Kabul, i via Doha.

2a fase d’evacuació: 11 i 12 d’octubre de 2021 evacuació des del Pakistan de 244 persones

Total de 2.450 persones evacuades. D’aquestes, prop de 1.700 van entrar al programa 
estatal d’acollida i inclusió

 3 Aplicació article 38 de la llei d’asil 12/2009

Art. 38 estableix la possibilitat que els i les ambaixadors/es de l’Estat espanyol puguin 
promoure el trasllat de la persona o persones en les que la seva integritat física corri 
perill sempre i quan no siguin nacionals del país on es trobi la legació diplomàtica, a 
l’Estat espanyol i puguin presentar la seva sol·licitud com a demandants d’asil.

A data del 31/12/2021, segons Ministeri Exteriors, van arribar 203 persones afganeses 
en virtut de l’article 38:

 3 Ambaixada Islamabad (Pakistan): 173 persones

 3 Ambaixada Ankara (Turquia): 14 persones

 3 Ambaixada Teheran (Iran): 11 persones

 3 Ambaixada Nova Delhi (Índia): 4 persones

 3 Ambaixada Nur Sultan (Kazajastan): 1 persona
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Fins el 5/4/22: 493 persones han aconseguit el visat per viatjar a 
l’Estat espanyol i realitzar la sol·licitud de PI en virtut de l’article 38.

Activar vies segures i legals com la possibilitat de sol·licitar asil en 
ambaixades a través de l’aplicació de l’art. 38 de la llei 12/2009 hem 
vist que és qüestió de voluntat política, quan es vol es pot.

Des de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, hem detectat:

 3 Dificultats per sortir d’Afganistan de forma segura i legal especialment per determinats 
perfils de persones com dones i tota aquella persona  o grup que els talibans sospitin 
que han treballat o postulen posicionaments diferents als seus. 

 3 Persones refugiades en països limítrofes sense visats. Pateixen assetjament, persecució 
i dificultats per a poder sortir un cop els hi atorguen art. 38 (necessiten visat del país 
on es troben per a poder sortir).

 3 Dificultats per accedir a les ambaixades.

 3 Les persones i les seves famílies que han pogut acollir-se a aquesta via ha estat mínima 
i no han pogut acollir-se persones amb un perfil no tan públic o rellevant.

Hi ha moltíssimes persones afganeses atrapades als països limítrofs, 
indocumentades, amb estalvis ja exhaurits o a punt d’exhaurir-se in-
tentant accedir a les ambaixades des de fa mesos.

Pel que fa a persones provinents d’Ucraïna s’ha atorgat la protecció temporal a 118.122 a  
data de 9 de juny de 2022 segons l’ACNUR.
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4. LA SITUACIÓ DE L’ASIL A CATALUNYA 
4 

Catalunya un any més va ser la segona Comunitat Autònoma en 
nombre de sol·licituds de protecció internacional tramitades amb 
8.519. Representant gairebé un 9% menys que l’any anterior (9.614). 
A Catalunya es van presentar el 13%.

Comunitat Autònoma Núm. Sol·licitants Comunitat Autònoma Núm. Sol·licitants

1r. Madrid 18.295 4a. Canàries 5.495

2n. Catalunya 8.519 5a. C. Valenciana 4.259

3r. Andalusia 6.902 6a. Melilla 3.277

Sol·licituds de PI presentades a Catalunya per províncies:

Províncies catalanes Núm. Sol·licitants %

Barcelona 6.995 82,11 %

Girona 954  11,2 %

Tarragona 378 4,44 %

Lleida 192 2,25 %

 3 Respecte el 2020 hi ha un descens en totes les províncies, menys a Girona on hi ha un 
augment del 35% respecte l’any passat (672 sol·licituds). 

 3  Malauradament, no des del Ministeri de l’Interior no ens ha facilitat el país d’origen de 
les persones sol·licitants per províncies o comunitats autònomes.

4 Dades facilitades per la Oficina d’Asil i Refugi i la Generalitat de Catalunya.
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“Des de la CCAR ens preocupa enormement la dificultat d’accés al 
procediment de Protecció Internacional a la províncies de Barcelona i 
Tarragona on és pràcticament impossible obtenir una cita prèvia per 
a presentar la sol·licitud de Protecció Internacional a Policia Nacional. 
Aquesta situació ha originat un mercat secundari on el preu de les 
cites prèvies pot oscil·lar entre 60€ a 300€”.

Menors sense referents familiars sol·licitants de protecció internacional 
a Catalunya:

 3  Al 2021, DGAIA va acollir 1.281 infants i joves (casos nous), dels que 1,2 eren nenes i 
joves i la resta nens i joves. Per zona geogràfica de procedència el 42,9% provenien de 
països de l’Àfrica Subsahariana, el 36,1% del Marroc, el 13,3% del Magreb (excloent 
el Marroc), el 7,3% d’altres zones del món i el 0,4% no informada. 

 3 Es van presentar 16 noves sol·licituds de protecció internacional, 5 més que al 2020, 
de les que en la seva totalitat eren nois. 

País d’origen Núm. Sol·licituds

Afganistan 3

Mali 5

Gàmbia 5

Senegal 3



17

Durant el 2021, 43 menors sense referents familiars eren sol·lici-
tants de protecció internacional. Dels que 38 eren nois i 5 noies. Si 
tenim en compte el país d’origen:

País d’origen Núm. Sol·licituds

Afganistan 3

Apàtrida 1

Costa d’Ivori 1

Gàmbia 9

Ghana 4

Guinea Conakry 3

Marroc 1

Mali 6

Pakistan 1

Iran 1

Nigèria 3

Senegal 5

Sierra Leone 2

Somàlia 1

Sudan 1

Veneçuela 1

Es van resoldre 10 sol·licituds de PI de menors sense referents fa-
miliars, de les que 5 van rebre Estatut de Refugiat, unes raons hu-
manitàries i 4 denegacions. 
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L’esforç realitzat per DGAIA a fi de donar accés al procediment de 
protecció internacional a les nenes, nens i joves sota el seu mandat 
és important però cal entre totes millorar els mecanismes de detecció. 
Dels nous casos només el 1,25% presenta una sol·licitud d’asil. 

Pel que fa a persones provinents d’Ucraïna, segons dades de la Ge-
neralitat de Catalunya, des del 24 de febrer al 31 de maig van arribar 
21.847 persones a Catalunya. D’aquestes, el 30% de les es troben 
acollides en el Programa estatal d’emergència, mentre que el 70% 
restant es troba acollit en xarxes familiars.  
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5. PROPOSTES PER A LA MILLORA DE LA PROTECCIÓ PER 
LES PERSONES REFUGIADES

 3 Activar vies segures i legals que permetin accedir a la protecció internacional a totes 
les persones que la necessitin:

 3 Aplicar l’article 38 de la Llei d’Asil, promovent el trasllat de sol·licitants de protecció 
internacional des d’ambaixades i representacions consulars a territori espanyol 
per a que formalitzin la seva petició a l’Estat espanyol. 

 3 Incrementar la concessió de visats humanitaris i flexibilitzar els requisits per a la 
reagrupació familiar.

 3 Eliminar l’exigència del visat de trànsit per a les persones originàries de països en 
conflicte com Síria, Palestina, Iemen o Etiòpia. La població d’aquests països està 
sofrint greus violacions dels drets humans i és susceptible a rebre protecció inter-
nacional.

 3 En matèria de reassentament de persones refugiades: elevar la quota acordada 
i respectar els acords assumits. Recordem que és una solució duradora per a les 
persones refugiades, especialment per aquelles tenen necessitats especials que no 
poden cobrir en els països on han rebut protecció.

 3 Posar fi a les devolucions il·legals de persones que arriben a Ceuta, Melilla i Illes com 
les Chafarinas.

 3 Millorar els procediments de cita prèvia per tramitar la PI a fi de garantir l’accés al 
procediment de Protecció Internacional.

 3 Millorar els protocols d’atenció a nenes i nens que arriben per costes, a Ceuta o 
Melilla, especialment als que arriben sense referents familiars; identificar si tenen 
necessitats de protecció internacional o són víctimes de tràfic amb fins d’explota-
ció sexual i/o laboral; garantir una distribució territorial en el que els seus interessos 
estiguin al centre de l’actuació.

 3 Estudiar de forma individualitzada les sol·licituds de protecció internacional sense 
aplicar criteris estàndard per nacionalitat. L’agilitat en l’estudi i en la resolució d’expe-
dients no pot repercutir en la seva qualitat.

 3 Avançar en el reconeixement del dret d’asil en casos de persecució realitzada per 
agents no estatals quan manca la protecció efectiva per part de les autoritats del país 
d’origen.
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 3  Assegurar la flexibilitat i sostenibilitat del sistema d’acolliment per a garantir a totes 
les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades un procés d’atenció 
integral i personalitzada a través d’itineraris d’inclusió efectius, que s’adeqüin a les can-
viants necessitats sanitàries, socials i laborals i proporcionar els mitjans necessaris per 
atendre a les persones amb necessitats especials així com a les diversitats de gènere, 
preferència sexual, religiosa, cultural i d’edat, d’entre d’altres.

 3 Garantir que el nou model de sistema d’acollida descentralitzat que s’està conformant 
mantingui l’especialització, que les persones sol·licitants de protecció internacional i 
refugiades siguin tractades igual amb independència del territori on siguin ateses, 
evitant l’aparició d’operadors privats amb ànim de lucre en la seva gestió, posant en 
valor el model actual de col·laboració amb entitats socials especialitzades.
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6. PROPOSTES PER A LA GENERALITAT DE CATALUNYA I 
ELS MUNICIPIS CATALANS
Davant l’imminent descentralització del sistema d’acollida i inclusió 
de persones refugiades a les Comunitats Autònomes: 

 3 Creació d’una taula de treball en el marc del Comité d’Acollida de Persones Refugia-
des amb la participació activa de les entitats catalanes especialitzades en protecció 
internacional per a treballar en la definició i disseny del model català.

Aquest model ha d’estar basat en:

 3 La intervenció especialitzada i integral: jurídica, social, laboral, sanitària, amb espe-
cial èmfasi a la salut mental, aprenentatge de les llengües, la creació de xarxa social, 
foment de l’oci i d’activitats culturals, d’entre d’altres, on la persona i l’acompanyament 
en el seu procés d’inclusió sigui el centre de la seva intervenció.

 3 Model flexible i adaptat a les necessitats específiques del col·lectiu, amb especial 
atenció a les persones i famílies amb necessitats especials.

 3 Comptar amb les capacitats, coneixements i experiència de les entitats catalanes 
d’asil. Apostem per un model públic-privat sense ànim de lucre on la viabilitat i la 
sostenibilitat estigui garantida.

 3 Actualitzar el Pla de Protecció Internacional a Catalunya basat en un enfoc de 
drets humans, en el que s’inclogui el programa català d’acollida d’entre altres ac-
cions, que aquest compti amb accions definides amb indicadors mesurables i amb 
dotació pressupostària per a la seva correcta implementació. Independentment de 
les transferències que es puguin rebre de l’Administració Central de l’Estat.

 3 Continuar amb la tasca que està realitzant DGAIA en la identificació de menors sense 
referents familiars amb necessitats de protecció internacional.

En aquests sentit:

 3 Que s’estableixin procediments per a la identificació de nens, nenes i joves amb 
necessitats de Protecció Internacional i/o apatridia.

 3 Que l’acollida dels i les menors es realitzi en models alternatius al de grans centres 
que permetin desenvolupar els seus projectes vitals i tinguin un acompanyament 
holístic amb professionals de la intervenció formats en interculturalitat, protecció 
internacional i gènere, i que tinguin una immediata i constant atenció psicològica i 
jurídica.
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 3 La formació en matèria de Protecció Internacional i Apatrídia de tots els operadors 
públics tant de la Generalitat de Catalunya, com de les agències i institucions que en 
depenen, així com dels diferents ens municipals, amb especial èmfasi a Mossos d’Es-
quadra i policies locals.

 3 Reforç pressupostari i en recursos a les entitats socials de forma plurianual, viable i 
sostenible per al teixit associatiu català especialitzat en asil.

 3 Reforç al treball que estan realitzant els municipis catalans en l’acollida i inclusió de 
persones refugiades.

 3 Programes específics per revertir la situació d’irregularitat administrativa a la que es 
veuen abocades les persones que han vist denegada la seva sol·licitud de protecció 
internacional però que no obstant això són supervivents de tortura i de greus viola-
cions dels drets humans.

 3 Enfortir tot el treball que ja s’està realitzant des de la cooperació internacional cata-
lana i l’educació al desenvolupament orientada a eradicar les causes que generen 
el desplaçament forçat al món així com per al treball d’incidència política i social en 
defensa del dret d’asil i dels drets de les persones refugiades.

 3  Generar un relat amb una línia clara de comunicació política positiva que neutralitzi 
el discurs de l’odi, acompanyant-lo d’accions que minimitzin la conflictivitat social.

 3 Impulsar i desenvolupar polítiques de convivència, inclusió i lluita contra la discri-
minació a tots els nivells, des d’un enfocament comunitari i de màxima proximitat amb 
la ciutadania.



La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat és una as-
sociació que treballa des de 2004 a Catalunya per 
la defensa del dret d’asil i els drets de les persones 
refugiades i migrades. 

Per més informació consulta la nostra pàgina web 

ccar.cat

I les nostres xarxes socials: 

Instagram, Twitter i Facebook

https://www.ccar.cat/
https://www.instagram.com/ccarefugi/
https://twitter.com/ccarefugi
https://www.facebook.com/ccarefugi/
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