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A la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (en endavant, CCAR) desenvolupem la

nostra tasca a Catalunya des de l’any 2004 amb l’objectiu 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 migrades que es troben en una situació

d’especial vulnerabilitat. En aquest sentit, l’any 2021 vàrem ser declarades com a

associació d'Utilitat Pública. 

Des de la CCAR, ens qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions, amb la

finalitat d'obrir el debat relatiu a les diverses formes de persecució i les vulneracions de

drets humans que requereixen d'algun tipus de protecció. A la vegada, treballem per

afavorir la inclusió social de les persones desplaçades forçosament a que es troben a

Catalunya.

La nostra activitat 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 és la nostra raó de ser. 

Comptem amb diferents programes per donar una resposta global i integral a les

dificultats derivades del desplaçament forçat. En aquest sentit, la CCAR disposa de dos

eixos principals d'actuació, complementaris i interrelacionats:

   - La provisió de Programes d’acollida complementària dirigits a persones sol·licitants

de protecció internacional, refugiades i immigrants a través de: programes i serveis

d'assessorament i acompanyament jurídic; programes socials, formatius i

ocupacionals; i recursos d'acollida temporal (Àrea d’Atenció a les Persones).

.

1.PRESENTACIÓ DE
L'ENTITAT
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.

   - La recerca, formació, incidència política i social, i promoció de la participació social

en defensa del dret d'asil i els drets de les persones desplaçades forçosament (Àrea

d’Incidència política i social).

A la CCAR despleguem la nostra expertesa en programes estesos arreu del territori

català, comptant amb recursos i oficines als municipis de Barcelona, Sabadell, Sant Boi

de Llobregat, Rubí, Sant Cugat del Vallès i Reus. Per a desenvolupar els nostres

programes, activitats i accions, comptem amb un equip de professionals multi

disciplinar conformat per 26 persones a data 31 de desembre de 2021, de les quals

21 dones i 5 homes i un equip de voluntariat format per 94 persones (78 dones i 16

homes). 

Som una associació sense ànim de lucre inscrita a:

  - Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, amb número 29379,

secció 1a, de la demarcació de Barcelona. Tanmateix,

   - El Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials amb el número E04301,

   - 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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La situació d’emergència sanitària i socioeconòmica derivada de la pandèmia de la

COVID-19 ha seguit marcant el desenvolupament de la nostra tasca durant el 2021.

Tot i així, hem aconseguit desplegar una sèrie de mesures i respostes a les restriccions

establertes en les diferents onades de contagis, per tal de seguir oferint a les

persones que atenem una atenció integral i eficient, tals com la digitalització de

l’entitat.

2.SERVEIS, PROGRAMES I
ACTIVITATS DE LA CCAR 

Des de la Junta Directiva i l’Equip Directiu,

volem agrair especialment a l’equip de

professionals que integra la CCAR,  així com a

les seves famílies i unitats de convivència, per

l’esforç personal, la professionalitat i la gran

implicació que ha significat seguir treballant

sota aquest context d’incertesa amb la

voluntat de seguir contribuint en la inclusió

social de les persones desplaçades

forçosament al territori català i en la defensa

del dret d’asil.
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A través dels programes d’atenció a les persones treballem en l’atenció integral de les

persones refugiades i migrades d’ençà que arriben a Catalunya. Amb aquest propòsit,

acompanyem a les persones ateses en el seu procés d’inclusió social a fi de què

assoleixin una plena inclusió social.

En aquest sentit, des de la CCAR gestionem diversos Programes d’Atenció Integral que

contemplen atenció jurídica, social, laboral i recursos residencials temporals,  situats als

municipis de Barcelona, Sabadell i Sant Boi de Llobregat, amb l’objectiu d’acompanyar

a les persones ateses en la cerca de feina, habitatge, i en la realització de tràmits

administratius (empadronament, inscripció d’infants en escoles) i jurídics (sol·licituds

d’asil, tramitació d’expedients, assessorament legal i altres). Així mateix, disposem de

Punts d’Informació i Orientació (en endavant, PIO) establerts a les ciutats de Sant Boi

de Llobregat, el Prat de Llobregat, Rubí i Reus, amb el propòsit d’assessorar, informar i

orientar a persones desplaçades forçosament en matèria d’asil i refugi.

2.1. ATENCIÓ A LES
PERSONES 
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A través dels diferents PIOs especialitzats en Asil, oferim informació, orientació, i si

s’escau, la pertinent derivació, sobre totes aquelles qüestions relacionades amb els

processos d’asil i sobre aquells tràmits i gestions derivades del fet migratori

(empadronament, targetes sanitàries, escolarització, d’entre d’altres). També es

proveeix d’informació sobre els serveis socials municipals, sobre recursos formatius i

laborals com a d’altres serveis i recursos especialitzats presents al territori català.

Aquest servei es dirigeix principalment a les persones desplaçades forçosament que es

troben en els municipis on el servei està establert.

Les dades globals de les persones ateses, segons país d'origen i tipus d'intervenció:

2.1.1. PUNTS D'INFORMACIÓ
I ORIENTACIÓ EN
PROTECCIÓ INTERNACIONAL
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Des de l’equip professional de la CCAR hem dedicat 29 hores setmanals a gestionar

aquest Punt d’Informació i Orientació de El Prat de Llobregat (coordinadora,

treballadora social, tècnica de voluntariat i equip jurídic). Aquest 2021, hem atès un total

de 42 persones, de les quals 21 dones (50%) i 21 homes (50%). Aquestes, provenien

dels següents països: Hondures, Veneçuela, El Salvador, Colòmbia, Índia, Perú, Marroc,

Afganistan i Ucraïna. 

A escala quantitativa, el 26% tenien menys de 25 anys, un 31% tenien entre 26 i 35

anys, 19% disposaven d’entre 36 i 45 anys, mentre que un 14% corresponia a la franja

d’edat d’entre els 46 i 55 anys i finalment, un 10% de les persones ateses es trobaven

compreses en la franja d’edat d’entre 56 i 65 anys. 

Finalment, quan al tipus d’atencions, vàrem dur a terme 42 primeres entrevistes i 128

entrevistes de seguiment, 9 acompanyaments, 61 coordinacions amb altres agents i

entitats del territori, 16 derivacions a altres recursos, 8 entregues de prestacions i 23

gestions en tràmits. 

1.PIO de El Prat de Llobregat
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Des de l’equip de la CCAR hem dedicat 22 hores setmanals a gestionar aquest Punt

d’Informació i Orientació de Rubí (treballadora social i equip jurídic). Al municipi de

Rubí, hem atès a 140 persones (64 dones i 76 homes). Els principals països d’origen

de les persones ateses són: Perú, Nicaragua, Guatemala, Geòrgia, Senegal, el Salvador,

Iemen, Brasil, Marroc, Somàlia, Cuba, Síria, Colòmbia, Hondures i Veneçuela. Del total

de les 140 persones ateses, el 23% tenia menys de 25 anys, el 35% tenia entre 26 i 35

anys, el 24% tenia entre 36 i 45 anys, el 13% tenia entre 46 i 55 anys i el 5% tenia

entre 56 i 65 anys.

Les atencions realitzades al PIO de Rubí han consistit en donar informació per la

tramitació de la protecció internacional i assessorar a les persones desplaçades

forçosament sobre els (pocs) recursos existents al municipi per accedir a alimentació

bàsica i l’allotjament.

2.PIO de Rubí
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El Punt d’Informació i Orientació ha comptat amb una dedicació de 35 hores

setmanals a la ciutat de Reus. Tenint en compte que aquest va ser constituït al 2021,

en un inici vam dur a terme molta difusió, així com reunions de coordinació amb

diferents recursos, serveis i associacions de l’entorn, per tal de rebre les primeres

demandes d’atenció. 

Finalment, hem atès un total de 24 persones, de les quals 15 eren dones i 9 eren

homes, fent sobretot primeres entrevistes, així com parelles lingüístiques. Els principals

països d’origen de les persones ateses són: Burkina Faso, Colòmbia, Equador, Guinea

Bissau, Marroc, Mèxic, Nicaragua, Pakistan i Veneçuela. 

Del total de les 24 persones ateses, el 40% tenia menys de 25 anys, el 25% tenia entre

26 i 35 anys, el 20% tenia entre 36 i 45 anys i el 15% tenia entre 46 i 55 anys.

3.PIO de Reus
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El PIO de Sant Boi de Llobregat ha comptat amb una dedicació de 7 hores setmanals

d’una professional del nostre equip. Durant el 2021 hem atès un total de 32 persones

(19 homes i 13 dones). Els principals països d’origen de les persones ateses són:

Colòmbia, Marroc, Veneçuela, Hondures, Mali, Brasil, Afganistan i Perú. 

Durant el transcurs del 2021, hem realitzat primeres entrevistes a totes les persones

ateses, coordinacions de derivació de casos i programat cites amb serveis i recursos del

municipi.

Del total de les 32 persones ateses, el 30% tenia menys de 25 anys, el 19% tenia entre

26 i 35 anys, el 32% tenia entre 36 i 45 anys i el 19% tenia entre 46 i 55 anys.

3.PIO de Sant Boi de Llobregat
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2.1.2. PROGRAMES D'ACOLLIDA
COMPLEMENTÀRIA

Els programes d'acollida complementària que gestionem des de la CCAR, tenen per

objectiu acompanyar a persones desplaçades forçosament que han quedat excloses

del Programa d'acollida estatal, trobant-se en situació d'especial vulnerabilitat i risc

d'exclusió social, oferint-les una cobertura residencial i de necessitats bàsiques per a

persones desplaçades forçosament (sol·licitants d'asil i d'apatrídia, refugiades,

apàtrides i denegades de la protecció internacional). Unes situacions que s'han vist

agreujades significativament arran de l'impacte tant sanitari com socioeconòmic de la

pandèmia de la COVID-19, que ha afectat especialment a aquells col·lectius en situació

de major vulnerabilitat, com són les persones desplaçades forçosament i, en particular,

les dones.
 

L’any 2021, hem gestionat un total de 44 places residencials repartides entre els

dispositius de Barcelona (amb 24 places), Sabadell (amb 10 places), Rubí (amb 5

places) i Sant Boi de Llobregat (amb 5 places).

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, hem

proveït 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. 
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A més, amb l’objectiu de garantir la inclusió social i l’adquisició de la plena autonomia

personal hem realitzat itineraris sociolaborals orientats al reforç de les competències

lingüístiques, formatives, ocupacionals i relacionals de les persones usuàries. 

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. 

Des de la CCAR, treballem des d’una metodologia d’intervenció que fomenta

l’apoderament, l’autonomia i els processos personals, a través del treball en xarxa amb

altres entitats i recursos del territori, defugint d’enfocs assistencials. Totes les nostres

accions tenen un enfoc interseccional, on la perspectiva de gènere impregna cada una

de les activitats. 

Els programes compten amb un equip professional de 5 persones d’atenció directa

(essent totes elles, dones) i el suport de 5 professionals (4 dones i un home) de l’equip

de gestió i coordinació de projectes. 

Durant el 2021 hem dut a terme un total de 897 itineraris sociolaborals a les persones

que hem atès. Si més no, algunes persones no han pogut accedir a aquests itineraris

sociolaborals, donat que era imprescindible treballar amb elles altres competències

bàsiques com, per exemple, la comunicació i l’aprenentatge de l’idioma. 

El total de casos que han estat valorats per accedir als recursos residencials és de 55

persones (33 homes i 22 dones) que composaven unitats familiars molt diverses

(famílies monomarentals, persones soles, famílies nuclears...).
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Durant 2021 i en el marc dels programes s’han produït un total de 22 sortides de

dispositiu; 4 d’aquestes sortides han sigut expulsions; 6 s’han produït per

abandonament voluntari del Programa; 3 d’elles han sigut per disposar d’estalvis

generats per la percepció de la Renda Garantida a la Ciutadania; 6 sortides s’han degut

a insercions laborals amb contractes temporals, en els sectors de la logística; 2 varen

ser derivades a altres recursos residencials; i l’última sortida es produeix perquè la

usuària contrau matrimoni i regularitza la seva situació administrativa. 
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La CCAR, de la mà de l’Ajuntament de Barcelona, vàrem participar l’any 2016 en la

creació i disseny del programa municipal d’acollida complementària Nausica.

Des d’aleshores, gestionem aquest programa en coordinació amb altres entitats del

sector. El Programa Nausica té per principal objectiu reforçar i consolidar un servei

d’acollida i acompanyament integral, multidisciplinari i especialitzat, de caràcter

complementari al Programa d’acollida de l’Estat espanyol, que ofereixi cobertura integral

de les necessitats d’acollida i inclusió d’aquelles persones desplaçades forçosament en

situació d’especial vulnerabilitat i risc d’exclusió social presents a Barcelona.

Per al desenvolupament del Programa, treballem amb estreta coordinació amb el Servei

d'Atenció als Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) i altres entitats de la ciutat que

gestionen el programa. 

Durant el 2021, hem acollit a un total de29 persones: 12 han estat dones i 17 homes; el

31% tenien entre 18 i 25 anys, el 31% entre 26 i 35 anys, el 21% entre 36 i 45 anys, el

14% entre 46 i 55 anys, i el 3% eren majors de 56 anys. Totes elles, provenien de

Marroc (3), Colòmbia (2), Mali (4), Pakistan (1), Kuwait (1), Costa d’Ivori (2), Senegal

(1), Somàlia (1), Guinea Conakry (4), Nigèria (2), Veneçuela (1), Camerun (1),

Hondures (4), Nicaragua (1) i Gambia (1). 

1.Programa d'Acollida Complementària a
Barcelona: Programa Nausica
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En relació amb la seva situació administrativa, 8 persones disposaven d’estatut de

refugiat, 2 tenia permís de residència sense permís de treball, 12 eren sol·licitants de

protecció internacional amb permís de residència i autorització de treball i 7 persones en

situació d’irregularitat sobrevinguda (12 dones i 17 homes). 

En relació amb les intervencions socials dutes a terme, hem realitzat un total de 142;

entre les quals trobem, 29 itineraris sociolaborals, 29 entrevistes, tramitació de 8

empadronaments, 5 acompanyaments vinculats al CAP, 29 acompanyaments socials,

13 acompanyaments sanitaris, 10 persones han participat en activitats amb voluntariat,

7 derivacions  a Serveis Socials, 11 tallers grupals, entre altres-. A més, en el marc dels

itineraris sociolaborals, hem dut a terme un total de 22 derivacions a espais formatius

tals com, creació de parelles lingüístiques de l’aprenentatge de la llengua catalana i/o

castellana -amb el suport de l’equip de persones voluntàries de la CCAR-. A més a més,

també vàrem realitzar un total de 13 actuacions; 11 tallers grupals, 1 sortida de

coneixement de l’entorn i 1 derivació al programa de mentoria social, entre altres. 
19



El programa Tenderol, implementat a Sabadell des de 2017, té per objectiu -entre

d’altres- donar acollida complementària, des d’una perspectiva integral i

especialitzada d'àmbit exclusivament municipal. A través d’aquest, hem gestionat un

total de 10 places d'acollida residencial amb acompanyament professional, per a

persones i/o unitats familiars sol·licitants d'asil -monomarentals o no- que es troben en

situació d’especial vulnerabilitat i/o en risc d'exclusió social i que viuen al municipi de

Sabadell.

El projecte ha contemplat tres activitats principals. En primer lloc, dotar d’alternatives a

les persones denegades perquè puguin regularitzar la seva situació; en segon lloc,

ampliar el marge de temps per a assolir l’autonomia per a aquelles persones que així

ho requereixen, i han passat ja pel Programa Estatal d’Acollida; en tercer i últim lloc,

oferir un espai d’acollida a les persones que es troben esperant a entrar al Programa

Estatal d’Acollida.

L’any 2021 i tenint en compte la situació d’emergència sanitària a causa de la COVID-

19, Tenderol hem donat servei a un total de 15 persones -d’entre elles, 7 dones i 8

homes-; dels següents països d’origen: Colòmbia (1), Afganistan (1), Gàmbia (1),

Pakistan (1), Guinea-Conakry (4), Veneçuela (3), Hondures (2) i Sàhara (2). 

2.Programa d'Acollida Complementària a Sabadell:
Programa Tenderol
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Del total de persones ateses l’any 2021:

   - 1 família (composada per 2 dones, una de 65 i una de 30 anys) amb l’Estatut

d’apatrídia. 

   - 1 família monomarental (formada per 1 dona de 50 anys i 1 menor d’edat), en

situació irregular

   - 1 família monomarental (formada per 1 dona de 45 anys i 2 menors d’edat), amb

protecció internacional per raons humanitàries amb permís de residència i treball. 

   - 8 homes sols; dels quals 3 en situació d’irregularitat, 3 sol·licitants d’asil i 2 denegats

de la protecció internacional. 
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A través del programa Tenderol, hem ofert la possibilitat de seguir un procés d’inclusió

social i d’inserció laboral en un context d’estabilitat i de cura de la salut. En aquest

sentit, hem garantit les necessitats bàsiques i un espai físic i mental de suficient

tranquil·litat perquè les persones destinatàries poguessin dedicar esforços a la millora

d’habilitats, competències (idiomàtiques o altres) i coneixement de l’entorn. Així, en un

context marcat per la pandèmia derivada de la COVID-19, hem contribuït a generar

millora en els processos d’inserció laboral i inclusió social del total de persones ateses,

adaptats a les seves necessitats específiques i individualitzades, així com dirigits al seu

apoderament personal i assoliment d’una vida independent.
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El programa d’acollida complementària a Sant Boi del Llobregat és un programa de

continuïtat iniciat al 2017. En el marc d’aquest, hem atès un total de 5 persones, totes

homes, provinents del Marroc (2), Costa de Marfil (1), Gambia (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. 

Al llarg del 2021, des del Programa complementari de Sant Boi de Llobregat, hem

realitzat un total de 12 identificacions de potencials persones sol·licitants de protecció

internacional i derivacions. Hem gestionat 5 places i realitzat un total de 281 itineraris

socials. També hem dut a terme 19 intervencions formatives, de les quals 12

derivacions a parelles lingüístiques per l’adquisició i reforç en l’aprenentatge de la

llengua català i castellà. Tanmateix, hem executat 24 actuacions vinculades a l’àmbit

laboral, tals com formacions amb pràctiques, prospecció i intermediació laboral.  

3.Programa d'Acollida Complementària a Sant Boi
de Llobregat
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Des del Servei d’atenció jurídica de la CCAR, hem ofert informació, orientació i

acompanyament  legal durant el procediment de protecció internacional. El servei

d’atenció jurídica, a més de l’atenció individual, inclou sessions grupals informatives,

tallers i xerrades. Així mateix, fem un seguiment de cada cas en coordinació dels agents

socials implicats.

Mitjançant aquest servei, defensem l’exercici dels drets de les persones sol·licitants de

protecció internacional, persones refugiades, sol·licitants d’apatrídia, apàtrides, així com

també els de les persones que han vist denegada la seva sol·licitud.

Tenim com a objectiu transversal donar a conèixer la figura d’asil i la protecció

internacional com una opció jurídica vàlida, divulgar les noves formes de persecució i

treballar per la defensa dels drets de les persones refugiades i immigrants en situació

de vulnerabilitat.

Al llarg del 2021, hem atès un total de 232 persones desplaçades forçosament

majors d’edat de les quals 81 han estat dones, 148 homes i 3 persones no binàries. 

2.1.3. SERVEI  D’ATENCIÓ
JURÍDICA EN PROTECCIÓ
INTERNACIONAL I APATRÍDIA
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2.1.4. SERVEI D’ATENCIÓ JURÍDICA A
MENORS ESTRANGERS SENSE
REFERENTS FAMILIARS SOL·LICITANTS
DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL

Des  de  la  CCAR  fem  una  atenció  completa  de  tot  el  que  està  relacionat  amb  la 

 sol·licitud  de protecció  internacional  dels  menors sense referents familiars  i joves

extutelats. Aquesta  inclou la detecció  de possibles casos amb necessitats de protecció

internacional, assessorament i acompanyament en el procés de tramitar la sol·licitud de

protecció internacional:  el contacte amb la persona de referència de la DGAIA, la

preparació del relat, la presentació de documentació, l’assistència en els casos que sigui

perceptiva l'assistència lletrada, les gestions amb tots els agents relacionats amb la

sol·licitud d'asil i seguiment de l’expedient fins a la finalització del procés,  donant  la 

 possibilitat,  segons  el  cas, de  fer  recursos  de  reposició  o  contenciosos

administratius enfront de les citades resolucions. 

En coherència amb l’anterior, despleguem aquesta atenció en col·laboració amb la

Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (en endavant, DGAIA). 

Tot i la situació de pandèmia actual, hem assolit els objectius donant una atenció de

qualitat adaptada a les necessitats dels menors i a les restriccions de mobilitat. Hem

combinat atencions presencials  i  telemàtiques  segons  la  demanda  del  centre 

 incloent  serveis  d'intèrprets  per garantir el dret de noies i nois a ser escoltats.

Mitjançant  el servei  d'assistència  jurídica  especialitzada en  protecció  internacional a

infants, adolescents i joves que es troben sota la protecció de la Generalitat de

Catalunya, i que exerceixen el seu dret a la protecció internacional (asil i/o refugi), hem

atès durant aquest 2021 a un total 43 persones, de les quals 5 són dones i 38 homes.
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2.1.5. PROGRAMA DE
MENTORIA 

Des de la CCAR, hem desenvolupat els programes de mentoria de la Generalitat de

Catalunya als municipis de la província de Barcelona, en concret, a municipis de les

comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i el Penedès.  

Aquest programa té per objectiu facilitar, mitjançant un acompanyament professional i

una supervisió tècnica, l’establiment de vincles socioafectius entre persones voluntàries

de Catalunya i persones desplaçades forçosament.

Així, hem facilitat, des d’un primer moment, l’establiment de la relació entre els i les

beneficiàries, les persones mentores i mentorades, així com el manteniment d’un clima

positiu i respectuós per al seu desenvolupament, tenint cura de que s’estableixin vincles

de confiança, dins dels límits definits pel projecte.
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En el marc del Programa de Mentoria de les comarques del Baix Llobregat, el Garraf i el

Penedès, hem mentorat un total de 24 persones desplaçades forçosament; de les

quals 12 dones i 12 homes. Així, vàrem comptar amb un total de 57 persones

mentores; de les quals 41 dones i 16 homes.

2.Programa de Mentoria al Baix Llobregat, el
Garraf i el Penedès 

En el marc del Programa de Mentoria de la comarca del Barcelonès hem mentorat un

total de 20 persones desplaçades forçosament; de les quals 5 dones i 15 homes. Així,

vàrem comptar amb un total de 40 persones mentores; de les quals 28 dones, 11

homes i 1 persona no binària. 

1.Programa de Mentoria al Barcelonès
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L’àrea d’incidència política i social té per objectiu defensar el dret d’asil i els drets de les

persones refugiades i migrades a Catalunya, donar a conèixer la situació del dret

d’asil i de les persones refugiades , difondre i denunciar públicament les situacions

d’indefensió i/o violació d’aquests drets, així com treballar per erradicar les causes

que generen el desplaçament forçat en clau d’educació per al desenvolupament i en

drets humans. Des d’aquesta àrea, realitzem nombroses activitats: l’elaboració de

comunicats, notes de premsa, publicacions i informes; organització d’actes,

campanyes, formacions, xerrades i conferències. Totes, activitats pensades per tenir un

impacte en l’opinió pública, els mitjans de comunicació i l’esfera política. 

És fonamental per nosaltres incorporar la visió de les mateixes persones refugiades a

les que acompanyem en els programes d’atenció a les persones, 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. Així, treballem en 4 grans eixos:

2.2. INCIDÈNCIA
POLÍTICA I SOCIAL
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Així, treballem en base a quatre grans eixos d’actuació:

Defensores de Drets Humans: des de la CCAR creiem que és vital donar a conèixer el

treball que realitzen les persones defensores de drets humans arreu, i contribuir així a la

seva protecció, com agents de canvi en els seus països doncs treballen per acabar amb

les violacions de drets humans que generen desplaçament forçat. 

En la defensa del dret d’asil i dels drets de les persones refugiades: des de la incidència

política i social treballem per a la seva promoció, defensa i  ple gaudi efectiu d’aquest

drets a través de diferents accions. Alhora, analitzem i denunciem les causes que

generen desplaçament forçat, aportant propostes per a la protecció de les persones

que es veuen afectades.

Formació sobre asil, desplaçament forçat i drets humans: realitzem formacions 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, europea i estatal i la realitat que viuen les persones

sol·licitants de protecció internacional a casa nostra.

Treball amb mitjans de comunicació: per a fer arribar a la comunitat ciutadana el

nostre discurs a favor dels drets de les persones refugiades i migrades i que aquest es

conegui i reconegui.
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2.2.1. DEFENSORES DE
DRETS HUMANS

Aquest 2021, des de la CCAR hem seguit atenent i acompanyant a persones

Defensores de Drets Humans com a entitat gestora del PCPDH, desenvolupat amb el

suport de diverses unitats de la Generalitat de Catalunya com ara bé, 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; amb l’objectiu d’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 suport psicosocial i un seguiment i

acompanyament al retorn de les persones defensores als seus respectius països

d’origen. Els defensors i defensores han estat escollits entre les candidatures

presentades per entitats catalanes i avalades per entitats del país d’origen de les

persones candidates.

En aquest sentit, hem treballat de la mà d’altres entitats catalanes que han col·laborat

de manera activa: l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), Associació

Entrepobles, Col·lectiu Maloka Colòmbia, Asociación por la Paz y los DH Taula per Mèxic

i Associació Catalana per la Pau.

1.Programa Català de Protecció a Defensors i
Defensores de Drets Humans
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En el marc del Programa, hem acollit a 7 persones defensores de drets humans (5

dones cis-gènere, 1 dona trans* i 1 home) provinents de les organitzacions Red

Coincidir; Juventudes por los Derechos Sexuales y Reproductivos de El Salvador,

Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política del Cauca, i Colectivo de

Mujeres de Matagalpa de Nicaragua, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de

Estado de Colòmbia, Centro de DH Fray Bartolomé de Las Casas a Mèxic, Consorcio

para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca a Mèxic, i Karapatan- Alliance for the

Advancement of People’s Rights de la regió de Mindanao, Filipines.

Rebuda informal amb Regidora Ajuntament Sant Cugat a una de les Defensores del Programa
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Ciutats Defensores dels Drets humans és un projecte coordinat pel Fons Català de

Cooperació al Desenvolupament i que gestionem des del 2013, 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. En el marc d’aquesta XI edició, hi varen

participar un total de 14 defensores de drets humans centrant-se en la temàtica

“defensa de la terra i el mediambient amb intersecció en la defensa dels drets de les

persones migrades i refugiades, el dret a la pau i els drets de les dones i del col·lectiu

LGTBIQ+”. Així, mitjançant la col·laboració d’aquestes persones defensores, hem seguit

treballant l’objectiu de donar a conèixer la tasca que desenvolupen, posant èmfasis en

la importància de recolzar les seves lluites. 

La campanya central de l’edició del 2021 va estar enfocada en la defensa de la terra i el

medi ambient amb intersecció en la defensa dels drets de les persones migrades i

refugiades, el dret a la pau i els drets de les dones i del col·lectiu LGBTIQ+. Per assolir el

seu objectiu, vàrem realitzar un acte inaugural, tallers de sensibilització a centres

educatius, el webinar “Connectant lluites de resistència ambiental a Amèrica Llatina” i

“La defensa dels Drets Humans: Què estem aprenent amb la pandèmia?”, dues

campanyes de sensibilització (una en suport a persones empresonades i, una d’altra

titulada “Implica’t pel canvi”), així com l’elaboració de materials de difusió

2.Ciutats Defensores dels Drets Humans
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Els defensors i defensores de DDHH amb representants polítics
 

Materials de difusió
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2.2.2. EN LA DEFENSA DEL DRET
D’ASIL I DELS DRETS DE LES
PERSONES REFUGIADES
Des de la CCAR, creiem fermament que la incidència política i social és una eina

indispensable per a incidir en l’agenda política, en l’opinió pública i fomentar discursos

de defensa dels drets, conèixer i reconèixer la realitat de les persones refugiades i el

dret d’asil.  Amb aquest objectiu hem desenvolupat les següents campanyes i projectes: 

1.Campanyes
El conjunt de les campanyes exposades a continuació ha tingut un abast total superior

a 12.000 persones a través de les xarxes socials de l’entitat (7.315 a Facebook, 1.429

a Instagram i5.289 a Twitter). 

Vàrem dur a terme les campanyes “No amagar-se: el dret d’asil i les persones LGTBI”

(http://noamagarse.ccar.cat/ca/) i “Invisibles” (http://invisibles.ccar.cat/ca/) de manera

telemàtica donat el context derivat de la COVID-19 i les seves diverses restriccions. En el marc

d’aquestes, vàrem elaborar diversos materials gràfics per tal de sensibilitzar i donar a conèixer la

realitat de les persones desplaçades forçosament posant especial èmfasis en el col·lectiu de dones i

LGTBIQ+; i que vam difondre a través de les xarxes socials de l’entitat, pàgines web de la CCAR així

com del canal MouTV de TMB. Ambdues campanyes, van comptar amb la participació de 4 dones i 1

home que van prestar el seu testimoniatge en format vídeo. 

‘No amagar-se: el dret d’asil i les persones LGTBI’ i
‘Invisibles’

Campanya “In-visibles" Campanya “No amagar-se: el dret d’asil i les persones LGTBI” 
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El projecte “Camins, més enllà de les fronteres” té com a finalitat, en primer lloc, respondre a la

necessitat de fomentar solidaritat crítica i a llarg termini tan ciutadana com institucional en la defensa

dels drets de les persones refugiades; en segon lloc, el projecte “Camins” vol garantir el dret d’asil a

casa nostra i a nivell internacional.

L’objectiu és crear eines i recursos per a la ciutadania, professionals del sector tan de l’àmbit públic

com privat i mitjans de comunicació per tal que promoguin una visió crítica dels processos

migratoris, qüestionant la pretesa voluntarietat dels mateixos, i perquè aquesta visió pugui ser

reconduïda cap accions que transformin la realitat en la qual vivim des del nivell local al global a través

de la incidència pública i política.

Tanmateix, hem continuat denunciant la situació de les fronteres i hem preparat l’elaboració d’un

Informe Comparatiu titulat “Els Projectes Extractius com a factors d’expulsió de comunitats” a

través de la recopilació de testimonis i entrevistes amb diferents actors involucrats en les visites

d’estudi que hem realitzat. 

Camins: més enllà de les fronteres

La resistència del Movimiento Ríos Vivos contra la represa Hidroituango a Colòmbia
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Aquesta campanya ha tingut per objectiu sensibilitzar en matèria d’asil i desplaçaments forçats per

motius ambientals. A través d’aquesta, hem conscienciat a 120 persones respecte a la necessitat de

garantir l'accés al dret d'asil de les persones desplaçades forçosament per motius ambientals,

visibilitzant la coresponsabilitat dels països del Nord global amb les vulneracions de drets que

aquestes pateixen.  En el marc de la campanya, vam dur a terme un acte central i vam elaborar un

vídeo animat, així com infografies i altres accions comunicatives, per tal degenerar consciència crítica

entre la ciutadania.

Sense Refugi

Acte central de la Campanya Sense Refugi

En el marc d’aquesta campanya, vam realitzar una taula rodona sobre desplaçament forçat per

vulneracions de drets econòmics, socials, culturals i ambientals, amb la participació de tres persones

expertes. A més, vam organitzar un concurs de micro-relats sobre DESCA en diferents centres

educatius de Catalunya. 

Campanya sobre vulneracions de DESCA

Acte final de campanya
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Entre els dies 14 i 24 de juny de 2021, i per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades,

vam impulsar activitats i accions 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. Vam desplegar les activitats pels diferents municipis on

desenvolupem la nostra tasca. En aquest sentit, vam planificar una campanya per xarxes on vam fer

difusió de contingut conceptual recolzat amb material en format audiovisual com videografies,

infografies, entrevistes escrites i entrevistes gravades. 

En el marc d’aquesta jornada, vàrem comptar amb la col·laboració de 3 persones desplaçades

forçosament mitjançant el seu testimoniatge. 

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

Programa d’Activitats en commemoració del Dia Mundial de les Persones Refugiades 2021
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Aquest 2021 vam realitzar una tertúlia sobre la situació de l'asil en temps de COVID, en el marc de les

activitats del Dia Mundial de les Persones Refugiades a Sabadell organitzada per l'Ajuntament del

municipi, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), Refugees Welcome, Federació

d’Associacions de l’Àfrica Negra de Sabadell i La Lliga dels Drets dels Pobles. Hi varen participar

aproximadament 30 persones.

Accions de sensibilització i incidència politicosocial en
matèria d’asil i refugi a Sabadell

Programa de la Tertúlia sobre la situació de l'asil en temps de COVID

Donat el context derivat de la COVID-19, vam realitzar el cinerfòrum de manera telemàtica, a través

de la plataforma Zoom, amb el seu posterior debat. Va ser seguida per un total de 18 persones.

Vàrem projectar el curt “Ver, Oir, callar”, una història de ficció dirigida per Salvador Calvo i escrita per

Alejandro Hernández basada en testimonis reals de sol·licitants d'asil.

Cinefòrum “Ver, Oir, callar” a El Prat de Llobregat

Projecció del documental via zoom
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Vam organitzar una jornada internacional el passat 6 de novembre, en commemoració del Dia

Internacional per la prevenció de l’explotació del medi ambient en la guerra i els conflictes armats en

col·laboració amb l’entitat Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic. 

L’objectiu de la Jornada va ser el de donar visibilitat a la manca de reconeixement jurídic de les

persones desplaçades forçosament per motius ambientals, i va comptar amb el testimoniatge d’una

persona desplaçada forçosament usuària de la nostra entitat. Hi varen assistir un total de 37

persones i un total de 6 persones expertes, entre les quals 5 d’internacionals. 

2. Jornades
Jornada internacional de formació i reflexió sobre els
desplaçaments forçats, les vulneracions de drets
ambientals i el seu impacte a nivell de gènere al Sud
global

Fotografia d’una ponència de la Jornada (Casa Amèrica, Barcelona) 
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Vam organitzar aquesta jornada internacional entre els dies 16 i 17 de desembre de 2021 al Col·legi

de Periodistes de Catalunya. La jornada va transmetre una imatge global de la situació de vulneració

dels drets ambientals i Incidir en els impactes de les empreses transnacionals i el seu impacte en la

degradació del medi ambient i els desplaçaments forçats, contribuint a ampliar i donar a conèixer els

drets ambientals, els anomenats refugiats per motius ambientals i fomentar-ne la seva reflexió.

Jornada internacional: Vulneració i defensa de drets
ambientals a Amèrica Llatina: destrucció del medi
ambient, desplaçament forçat i defensa de la terra-
territori.

Jornada internacional, al Col·legi de Periodistes de Catalunya.
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1.  Cursos, tallers i xerrades organitzades per la
CCAR 

L’any 2021, hem dut a terme diversos cursos formatius amb el suport de persones

desplaçades forçosament a través dels seus testimoniatges com a subjecte i no pas

com a objectes d’estudi. 

És necessari informar i formar-nos des d’una perspectiva crítica i en clau de gènere,

sobre els motius de persecució que succeeixen arreu del món i, conseqüentment, les

vulneracions de drets humans que es produeixen així com els procediments jurídics a

nivell internacional i nacional. 

Tallers i xerrades sobre Asil i Refugi

Formació sobre Asil i Refugi al centre educatiu Sant Lluís de Begues
 

Xerrades de sensibilització sobre protecció internacional i les causes que es troben a

l’origen dels desplaçaments forçats com les vulneracions de DESCA. 

Hem dut a terme un total de 12 xerrades; entre les quals a Barcelona (5), Pallejà (1),

Begues (2), Sant Boi de Llobregat (1), Castellbisbal (1), Santa Coloma de Cervelló (1), i

Sant Vicenç dels Horts (1). Han estat dirigides a alumnes de primària i secundària, i hi

ha participat un total de 365 persones. 

2.2.3. FORMACIÓ
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Taller a l’Institut Jaume Balmes
 

Tallers de sensibilització sobre el dret d’asil i els desplaçaments forçats dirigits a

centres d’educació formal i no formal de la ciutat de Barcelona. 

Hem realitzat 10 tallers sobre asil, refugi i gènere a 10 classes diferents de 2 centres

educatius de la ciutat de Barcelona, l’Institut Verdaguer i l’Institut Jaume Balmes. A

través d'aquests tallers, vàrem sensibilitzar un total de 500 alumnes de secundària. A

més, també vàrem comptar amb la participació de 2 persones desplaçades

forçosament que varen prestar el seu testimoniatge.

A més, en el marc d’aquests tallers, vam utilitzar el mcirosite ‘Educació, Refugi i Acció’,

dirigit a adquirir i/o aprofundir els coneixements en matèria d’asil, migracions, drets

humans, gènere i convivència en la diversitat.

 

44



Formació a la Guardia Urbana de Barcelona
 

Xerrades a professionals de les institucions sobre Asil i Refugi i dels sistemes de

detecció, identificació i derivació de persones susceptibles d'acollir-se a la protecció

internacional.

Aquest 2021 hem realitzat 5 formacions a mida per a diferents serveis de l’ajuntament i

a professionals sobre asil i refugi, així com sobre els sistemes de detecció, identificació i

derivació de persones susceptibles d'acollir-se a la protecció internacional. En concret

se n’han beneficiat els serveis de SOC, CAP, OAC, Policia Municipal i Mossos

d’Esquadra, amb una assistència d’unes 80 persones.
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Curs d’Alfabetització digital (desembre 2021)
 

Curs online sobre eines virtuals i alfabetització digital per a persones refugiades, amb

èmfasi en l’ús d'instruments pedagògics innovadors.

Aquest curs es va fer a través del campus virtual de la CCAR, i constava de 5 mòduls

estructurats amb la finalitat de capacitar a les persones que atenem a utilitzar eines

virtuals, tals com el word o el correu electrònic. El curs va tenir una assistència de 29

persones (15 homes 14 dones).
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Tallers i xerrades en l’àmbit de LGTBIQ+

Taller a la Universitat de Barcelona
 

Tallers de sensibilització i formació sobre el dret d’asil i les persecucions per motius

d’orientació sexual i/o identitat de gènere en equipaments municipals de Catalunya. 

Aquests tallers de sensibilització i formació han estat dirigits a equipaments municipals

d’arreu de Catalunya. Així, hem dut a terme un total de 6 tallers als següents municipis:

Barcelona (4), Tarragona (1) i Sabadell (1). En el marc d’aquests, hi varen participar

146 alumnes de secundària i adults. 
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Tallers i xerrades sobre Gènere i Asil

Formació a l’Institut Verdaguer
 

Tallers de sensibilització i formació sobre dret d’asil i persecució per motius de gènere

en centres educatius de primària, secundària i/o batxillerat

Hem realitzat 3 tallers a Barcelona i 1 a Reus, en total 4 tallers en els que ha participat

l’equip tècnic de l’àrea d’incidència política i social com talleristes especialitzats en drets

humans i gènere, així com també la participació d’una persona testimoni procedent de

Marroc, sol·licitant de protecció internacional, desplaçada per motius de discriminació

basat en el gènere.
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Tallers i xerrades sobre Medi Ambient i Refugi

Banner del curs online
 

Curs online sobre dret d'asil i desplaçaments forçats per vulneracions de drets

ambientals.

Durant el mes de juny i juliol de 2021, vam realitzar un curs online de 10 hores lectives

sobre desplaçaments forçats per vulneracions de drets ambientals des d’una

perspectiva de gènere. El curs va comptar amb l’assistència de 35 persones (32 dones

i 3 homes) professionals d’entitats del tercer sector, professorat, tècniques municipals

d'arreu de Catalunya, així com voluntariat i sòcies de la CCAR.
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Xerrada a un centre educatiu de Sant Cugat del Vallès
 

Xerrades de sensibilització sobre dret d'asil i desplaçaments forçats per motius

ambientals en centres educatius de primària, secundària i batxillerat de la demarcació

de Barcelona.

Aquest 2021, vam dur a terme 6 xerrades i tallers a centres educatius a diferents

municipis de la demarcació de Barcelona (centres de primària, secundària, màster, i

formació professional). En total, van assistir 143 persones dels municipis de

Castelldefels, Barcelona, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Gavà i Begues.
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Banner del curs online
 

Curs online 'Activismes des de la no-violència per a la justícia ambiental en

perspectiva de gènere: analitzant les vulneracions de drets humans i els

desplaçaments forçats en països del Sud global'.

Els mesos d’octubre i novembre de 2021, vam dur a terme la primera edició d’un curs

online de 30h sobre activismes des de la no-violència dirigit a entitats del tercer

sector, professorat, tècniques municipals d'arreu de Catalunya, voluntariat i sòcies de la

nostra entitat. En total hi van assistir 21 persones.
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Elaboració d’un producte pedagògic sobre desplaçament forçat i vulneracions de

drets ambientals dirigit a infants i realització de tallers formatius en centres educatius

de primaria de la província de Tarragona.

Vam elaborar un producte pedagògic sobre desplaçament forçat i vulneracions de

drets ambientals dirigit a infants i realització de tallers formatius en centres educatius

de primària de la província de Tarragona. Així, hem elaborat un producte pedagògic en

col·laboració amb el CEDAT. Es tracta d'una maleta pedagògica per professorat i

mares i pares amb una metodologia en clau de justícia global, coresponsabilitat Nord

Sud en la que parlem de la tasca de les persones defensores de drets humans i de les

vulneracions de drets mediambientals com a generadores de desplaçament forçat. De

forma complementària, hem fet dos contes en que hi ha 9 relats sobre resistències

comunitàries davant de “megaprojectes” extractius.

Taller formatiu en centres educatius de la província de Tarragona
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Projeccions documentals amb posteriors col·loquis d’àmbit universitari centrats en

els activismes en defensa dels drets ambientals i els desplaçaments forçats originats

per vulneracions d’aquests drets.

Durant el 2021, hem organitzat 4 projeccions documentals a centres universitaris de

la demarcació de Tarragona i Barcelona. L’objectiu d’aquestes projeccions va ser la

visibilització de les persecucions per motius ambientals a mesoamèrica i/o la regió

andina, així com també facilitar un espai de debat i reflexió entre un públic universitari en

cadascuna de les projeccions, per mitjà d’un col·loqui posterior que va comptar amb la

participació d’una persona experta en la matèria i d’una persona defensora de drets

humans ambientals i/o desplaçada degut a vulneracions d’aquests drets. Hi van

participar 2 expertes en drets humans i ambientals, i en l’acció de les empreses

transnacionals al Sud global. En total van assistir 74 persones.

Col·loqui posterior a la projecció documental de la Universitat Autònoma de Barcelona
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2. Realització de cursos a demanda
Hem organitzat 9 cursos a demanda a la ciutat de Reus amb la participació total de

255 persones. El curs estava dirigit a alumnes de primària. Així mateix, al novembre de

2021 vam dur a terme un curs a Rubí titulat “Camins de Refugi” que va comptar amb

l’assistència de 25 persones. Alhora, vam organitzar 2 cursos a Sant Joan Despí, amb

el Fons Català de Cooperació i Desenvolupaments, que van tenir una assistència de de

50 persones (alumnes de secundària). Per altra banda, vam desenvolupar un curs

dirigit a persones adultes i voluntàries d'Aragó, en format online, el qual va comptar

amb l'assistència de 25 persones. Tanmateix, durant el 2021 vam realitzar un curs a la

filmoteca de Barcelona amb l'assistència de 25 persones. Finalment, vam dur a terme

un curs dirigit a estudiants de secundària de El Prat de Llobregat, amb l'assistència de

25 persones.

54



1. Formació a periodistes

Al llarg del 2021 hem donat continuïtat a les sinèrgies existents entre la CCAR i

diferents mitjans de comunicació. 

Banner de la formació específica
 

Hem dut a terme una formació per a periodistes sobre comunicació en matèria d’asil i

refugi que va tenir lloc el 2 de desembre de 2021. Una formació específica de dues

hores per a periodistes sobre comunicació en matèria d’asil i refugi, la qual va comptar

amb la participació d’un ponent expert en interculturalitat, activista dels drets del

col·lectiu LGTBIQ+ i refugiat. Van assistir-hi 14 persones. 

2. Impactes als mitjans de comunicació
Per tal d’arribar a un públic més ampli, des de la CCAR hem publicat diversos articles a

mitjans digitals; tals com, Social.cat.

https://www.social.cat/opinio/1529
8/altra-vegada-les-dones-tornem-a-

ser-moneda-de-canvi
 

https://www.social.cat/opinio/149
08/cal-un-canvi-de-sistema

 

2.2.4. TREBALL AMB MITJANS
DE COMUNICACIÓ
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L’equip de persones voluntàries representen un eix rellevant en el desenvolupament de

les nostres activitats vinculades al dret d’asil i a la protecció internacional. Així, l’any

2021, vam dur a terme una diagnosi sobre les necessitats específiques de formació de

voluntariat així com d’acompanyament de les persones refugiades sorgides arrel de la

situació derivada de la COVID-19. Un cop realitzada aquesta diagnosi, vàrem

actualitzar el Pla de Voluntariat de l’entitat per tal de planificar i estructurar l’acció

voluntària dins l’entitat. 

Donat que des de la CCAR considerem essencial la construcció col·lectiva, hem dut a

terme activitats com tallers culturals i/o artístics. Aquestes activitats han comptat amb

la participació de persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades, així com

persones voluntàries de la CCAR, donat que busquem que s’hi involucrin conjuntament

amb els veïns i veïnes dels municipis.

2.3. PARTICIPACIÓ
SOCIAL

1. ‘Acull un plat’ 
Al llarg del 2021 vàrem dur a terme 3 activitats a centres cívics dels districtes de la

ciutat de Barcelona en el marc de la campanya "Acull un plat", on hi varen assistir 68

persones.

Activitat “Acull un Plat”
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A finals del mes de març del 2021 vam dur a terme aquesta jornada de reflexió sobre

enfortiment de comunitats interculturals. En el marc d’aquesta Jornada de reflexió, hi

varen assistir diverses persones de centres cívics i entitats; tals com:

a. Districte Ciutat Vella: CCAR, Casal del Barri Pou de la Figuera, Mescladis, TUDANZAS,

Centre Cívic Convent Sant Agustí 

b. Districte Horta-Guinardó: Casal Mas Guinardó 

c. Districte Sant Andreu: Ateneu Harmonia 

d. Districte Eixample: FICAT 

e. Districte Sarrià Sant Gervasi: Casa Orlandai 

f. Districte Noubarris: Dinamitzador juvenil zona nord de Barcelona (Ciutat Meridiana,

Torre Baró i Vallbona)

2. Jornada de reflexió i debat sobre gestió
comunitària en l’acollida de persones refugiades
als districtes de Barcelona

Banner de la jornada
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Els objectius d’aquestes activitats són, per una banda, apropar les persones

beneficiàries de la CCAR a la llengua i cultura catalana i, així, promoure el seu sentiment

de pertinença i partícips del municipi on viuen. D’altra banda, aquestes activitats

vinculen a la població catalana al col·lectiu de persones desplaçades forçosament amb

qui treballem, trencant estereotips existents i afavorint la seva inclusió social. 

En aquest sentit, al llarg del 2021 hem realitzat un total de 7 sortides de coneixement

als districtes de Ciutat Vella, Eixample, Horta-Guinardó, Sant Martí, Sants-Montjuïc i

Sarrià-Sant Gervasi. En el marc d’aquestes sortides hi varen participar 26 persones

desplaçades forçosament (9 dones i 17 homes) i 10 voluntàries (9 dones i 1 home).

Pel que fa a les parelles lingüístiques, aquest 2021 n’hem organitzat un total de 30 (26

en llengua catalana i 4 en llengua castellana) amb la participació de 25 persones

desplaçades forçosament (13 dones i 12 homes) i 27 persones voluntàries (19 dones

i 8 homes).

3. Parelles lingüístiques i Sortides de coneixement
de recursos comunitaris de l’entorn

Captura de pantalla d'una parella lingüística online
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En relació amb el nombre de persones beneficiàries i/o usuàries de la nostra entitat al

llarg de 2021, resulta necessari diferenciar entre: 

1.Les persones desplaçades forçosament que han estat destinatàries dels

programes d’atenció directa al col·lectiu, les quals són ateses 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, així com persones migrades en situació

d’especial vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social. 

2.Les persones que han estat destinatàries de les accions de sensibilització, formació,

incidència politicosocial i voluntariat a Catalunya. Les quals han participat als cursos,

cinefòrums i/o a les jornades dutes a terme aquest 2021, així com han estat

sensibilitzades a través de tallers i campanyes a XXSS.

3.PERSONES ATESES I/O
BENEFICIÀRIES
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3.1. ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES 
Les persones desplaçades forçosament que han estat destinatàries dels programes d’atenció

directa al col·lectiu, les quals són ateses 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.
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3.2. ÀREA D’INCIDÈNCIA, SENSIBILITZACIÓ,
FORMACIÓ I PARTICIPACIÓ SOCIAL
Persones que han participat als cursos, cinefòrums i/o a les jornades, així com han estat

sensibilitzades a través de tallers i campanyes a XXSS.
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4.TREBALL EN XARXA

La CCAR va implementar el conjunt dels seus projectes i accions gràcies a la coordinació amb entitats

del tercer sector, xarxes d’entitats de la societat civil, institucions presents a Catalunya i entitats del

sector privat sensibilitzades amb l'àmbit de l'asil.

En aquest sentit i al llarg del 2021, 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. 

- 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. 
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- 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.

- Stop Mare Mortum: és una plataforma ciutadana que té per objectiu fomentar un canvi en les

polítiques europees migratòries i d’estrangeria 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 Barcelona Antirumors: l’any 2010, en el marc del Pla BCN Interculturalitat, va néixer

l’estratègia BCN Antirumors. És una estratègia comunicativa de sensibilització i formació que té com

a objectiu generar eines i recursos per 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. 

- Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) de l’Ajuntament de Barcelona, en el

marc del qual ens coordinem en l’atenció i acompanyament de les persones desplaçades

forçosament que es troben a la ciutat, entre les quals les LGTBI, així com gestionem el Programa

Nausica, enfocat a proveir acollida complementària a l’oferta per l’Estat espanyol a persones

sol·licitants de protecció internacional i refugiades en situació d’especial vulnerabilitat i risc d’exclusió

social.
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5.MITJANS DE LA CCAR

5.1. L'EQUIP DE LA CCAR 

5.1.1.  L’equip professional
Per complir amb els seus objectius, la CCAR compta amb un equip de professionals format per 27

persones a data 31 de desembre de 2021 (23 dones i 4 homes), i s’organitza de la següent manera:

1Equip 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 (1 dona i

1 home).

2 Àrea d’incidència política i social: és l’àrea encarregada de desenvolupar els projectes d’incidència i

sensibilització de la CCAR. Compta amb una referent (1 dona). Es divideix en:

· Incidència, sensibilització, formació i foment de la participació social (1 dona i 1 home)

· Programa de defensores i defensors de drets humans (2 dones)

· Programa de ciutats defensores de drets humans (2 dones)

3 Àrea d’atenció a les persones: és l’àrea encarregada d’implementar els serveis i programes

d’atenció a les persones. Compta amb una coordinació (1 dona). Es divideix en:

· Programes integrals d’atenció a les persones refugiades (7 dones i 1 home)

· Servei jurídic (2 dones)

4 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 (1 homes i 3 dones).
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5 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 (3 dones).

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.

5.1.2.  La Direcció de la CCAR
La Junta Directiva és l’òrgan de representació de la CCAR i al 2021 ha estat formada per:

Tots els càrrecs de las Junta Directiva s’assumeixen de manera voluntària i sense rebre cap

contraprestació econòmica.

L’Equip Directiu de la CCAR està format per:

 

Directora: Estel·la Pareja Morte
Sotsdirector: Jorge Montiel Jarillo 

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
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5.1.3.  L'equip de voluntariat
Aquest 2021, es va actualitzar el Pla de Voluntariat de l’entitat, amb l’objectiu de dotar-lo de les

característiques suficients per tal que fos vàlid els propers anys. Paral·lelament, a mitjans del 2021

vam engegar una campanya titulada “Crida al Voluntariat” que tenia per objectiu captar a persones

sòcies i voluntàries per tal d’ampliar la base social de l’entitat. 

Durant l’any 2021 la CCAR ha pogut comptar amb 94 persones voluntàries, de les quals 78 són

dones i 16 homes. Totes elles van rebre, en un inici, una formació sobre asil i refugi, així com

assessorament, informació i orientació sobre la tasca concreta que començarien a realitzar. 

Les persones voluntàries han participat activament en les activitats de la CCAR, esdevenint una eina

indispensable per l’entitat. 

Campanya crida al voluntariat a través de les XXSS de la CCAR
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Paral·lelament, en el marc del Dia Mundial del Voluntariat (5 de desembre) es va dur a terme una

jornada al Centre Cívic de Sarrià.

Stand de la campanya
 

En concret, l’equip de voluntariat ha dut a terme:

-Suport en els actes i esdeveniments de la CCAR

-Parelles lingüístiques amb les persones ateses

-Participació a la xarxa de suport a persones desplaçades forçosament en situació d’especial

vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social

-Acompanyament a les sortides de coneixement de l’entorn amb les persones ateses

-Traduccions 

-Participació als tallers d’alfabetització digital
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5.1.4.  Persones associades a la CCAR
 

A la fi de 2021 a la CCAR comptem amb 89 persones associades, de les quals el 57% dones (51),

una ampliació en 7 persones associades respecte a les 82 de 2020, de les quals el 55% dones (45).
 

Malgrat que l’any 2021 ha estat marcat per les diverses onades de la COVID-19, així com per les

seves conseqüències socioeconòmiques entre la població de Catalunya, la CCAR ha seguit comptant

amb una base social de persones que participen econòmicament amb els projectes, programes i

accions de l’entitat i, així, seguir oferint a les persones que atenem una atenció de qualitat. 

Amb l’objectiu de consolidar i ampliar aquesta base, a la CCAR vam desenvolupar a finals del 2021 la

campanya “Junts, construïm un país d’acollida” (Fes-te Soci - Fes-te Soci (ccar.cat)).

Banner de la campanya
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5.2. MITJANS MATERIALS 

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 2021, la CCAR gestiona pisos d’acollida als municipis de

Barcelona, Sabadell i Sant Boi de Llobregat. Aquests dispositius representen 39 places d’acollida

complementària al sistema estatal. D’altra banda, per als programes relacionats amb la protecció de

defensores de drets humans, la CCAR gestiona 2 pisos a la ciutat de Barcelona i 1 pis a la ciutat de

Sant Cugat del Vallès. 

A més, la CCAR compta amb 4 punts d’Informació i Orientació físics als municipis de El Prat de

Llobregat, Rubí, Reus i Sant Boi de Llobregat.
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5.4. RECURSOS ECONÒMICS
Pel que fa a les fonts d’ingressos de l’entitat durant l’exercici 2021, es detallen a continuació:

Pel que fa al destí dels fons , es detallen a continuació:
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-Generalitat de Catalunya – Subvenció de 7.000,00 € concedida al 2021 per al projecte

“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)”.

Import imputat a l’exercici 2021: 7.000,00 €

-Generalitat de Catalunya – Subvenció de 25.289,61 € concedida al 2021 per al projecte

“Benvingudes persones refugiades: promovent el voluntariat en defensa del dret d’asil a Catalunya

en el context de la COVID-19 (F2)”.

Import imputat a l’exercici 2021: 25.289,61 €

-Generalitat de Catalunya – Subvenció de 1.743,83 € concedida al 2021 per al projecte “No

amagar-se: lluitem pel dret d’asil i contra la LGTBIfòbia des de Catalunya (K3)”.

Import imputat a l’exercici 2021: 1.743,83 €

-Generalitat de Catalunya – Subvenció de 7.915,98 € concedida al 2021 per al projecte

“Invisibilitzades: reivindicant l’accés al dret d’asil per les dones víctimes de les persecucions per

motius de gènere (A2)”.

Import imputat a l’exercici 2021: 7.915,98 €

-Generalitat de Catalunya – Subvenció de 11.828,70 € concedida al 2021 per al projecte “En

defensa del dret d’asil: visibilitzant les múltiples causes dels desplaçaments forçats i la situació de

les persones desplaçades forçosament a Catalunya en l’actual context derivat de la COVID-19

(D3)”.

Import imputat a l’exercici 2021: 11.828,70 €

Subvencions públiques autonòmiques 34,54% -
440.460,55 € 

72



-Generalitat de Catalunya – Subvenció de 20.651,72 € concedida al 2021 per al projecte “Municipis

acollidors. Programa complementari d’acollida integral i inclusió a persones refugiades o sol·licitants de

protecció internacional”.

Import imputat a l’exercici 2021: 20.651,72 €

-Generalitat de Catalunya (convocatòria IRPF) – Subvenció de 63.601,15 € concedida al 2021 per al

projecte “Municipis acollidors: programes complementaris d'acollida i inclusió de persones

desplaçades forçosament”.

Import imputat a l’exercici 2021: 61.101,15 €

-Generalitat de Catalunya (convocatòria IRPF) – 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 2021: 2.510,00 €

-Generalitat de Catalunya / OSIC – Subvenció de 4.400,00 € concedida al 2021 per al projecte

“Benvingudes persones refugiades a Catalunya: promovent el voluntariat per la llengua i

l'aprenentatge de la llengua catalana a través de les parelles lingüístiques online en l'actual context

derivat de la pandèmia de la COVID-19”.

Import imputat a l’exercici 2021: 4.400,00 €

-Generalitat de Catalunya – Ajut econòmic extraordinari d'emergència per la COVID-19, de 5.000 €,

concedit al 2020.

Import imputat a l’exercici 2021: 1.000,00 €

-ICD – Subvenció de 7.456,43 € concedida al 2021 per al projecte “Educació, refugi i acció: continuem

apropant la realitat del dret d’asil i els desplaçaments forçats en perspectiva de gènere als infants i

joves de la ciutat de Barcelona en el context derivat de la COVID-19”.

Import imputat a l’exercici 2021: 7.456,43 €
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-ACCD – Subvenció de 290.000,00 € concedida al 2021 per al projecte “Implementació del Programa

Català de Protecció a defensors i defensores de Drets Humans (PCPDDH) edició 2021”.

Import imputat a l’exercici 2021: 35.995,99 €

-ACCD – Subvenció de 187.801,46 € concedida al 2020 per al projecte “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”.

Una part (28.554,70 €), la gestiona l’entitat en partenariat (Taula per Mèxic).

Import imputat a l’exercici 2021: 88.830,86 €

-ACCD – Subvenció de 290.000,00 € concedida al 2020 per al projecte “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 2021: 146.457,80 €

-ACCD – Subvenció de 218.179,93 € concedida al 2019 per al projecte “Projecte de gestió i

acompanyament del Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans

edició 2019”. Una part (44.886,63 €), la gestionen les entitats acompanyants.

Import imputat a l’exercici 2021: 3.057,61 €

-ACCD – Subvenció de 214.642,06 € concedida al 2017 per al programa “El nostre país, el seu refugi”.

Import imputat a l’exercici 2021: 3.200,00 €

-Agència de l’Habitatge de Catalunya – Subvenció de 12.600,00 € concedida al 2021 per als

“Programes d’habitatges d’inserció (XHI)”.

Import imputat a l’exercici 2021: 11.893,31 €

-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 2021: 127,56 €
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-Ajuntament de Rubí – Subvenció de 30.000,00 € concedida al 2021 per al projecte “Benvingudes

persones refugiades: consolidant el Punt d’informació i Orientació en Protecció Internacional al

municipi de Rubí (2021-2022)”.

Import imputat a l’exercici 2021: 3.010,56 €

-Ajuntament de Rubí – Subvenció de 30.000,00 € concedida al 2020 per al projecte “Benvingudes

persones refugiades: reforçant l’acollida a Rubí i reafirmant el rol de la ciutadania en defensa del dret

d’asil (2020-2021)”.

Import imputat a l’exercici 2021: 27.074,88 €

-Ajuntament del Prat de Llobregat – Subvenció de 10.500,00 € concedida al 2021 per al projecte “En

defensa del dret d’asil al Prat de Llobregat: consolidant la convivència intercultural i la inclusió de

persones desplaçades forçosament fruit de greus vulneracions de drets humans. Gener - Setembre

2021”.

Import imputat a l’exercici 2021: 10.500,00 €

-Ajuntament de Sabadell – Subvenció de 40.000,00 € en el marc d’un conveni signat al 2021 per al

projecte “Tenderol” d’acollida complementària.

Import imputat a l’exercici 2021: 40.000,00 €

-Ajuntament de Sabadell – Subvenció de 1.800,00 € concedida al 2021 per al projecte “En defensa del

dret d’asil: compromesos amb l’acollida i inclusió de persones desplaçades forçosament a través del

voluntariat a Sabadell en l’actual context derivat de la COVID-19”.

Import imputat a l’exercici 2021: 1.800,00 €

-Ajuntament de Sabadell – Subvenció de 1.390,26 € concedida al 2021 per al projecte “No amagar-se:

lluitem pel refugi i contra la LGTBIfòbia des de Sabadell. Actualització microsite, campanya

sensibilizació online, tallers a joves, creació d'articles i creació de xarxa amb altres serveis”.

Import imputat a l’exercici 2021: 1.390,26 €

Subvencions públiques locals (ajuntaments i
agrupacions) 30,21% - 385.246,10:
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-Ajuntament de Sant Cugat del Vallès – Subvenció de 38.962,54 € en el marc d’un conveni signat al

2021 per al “Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans / Servei

d’atenció jurídica”.

Import imputat a l’exercici 2021: 38.282,42 €

-Ajuntament de Barcelona – Subvenció de 10.600,00 € concedida al 2021 per al projecte

“Invisibilitzades: reivindicant l’accés al dret d’asil per les dones víctimes de les persecucions per

motius de gènere”.

Import imputat a l’exercici 2021: 10.600,00 €

-Ajuntament de Barcelona – Subvenció de 8.050,00 € concedida al 2021 per al projecte “En

defensa del dret d‟asil: visibilitzant les múltiples causes dels desplaçaments forçats i la situació de

les persones desplaçades forçosament a Barcelona en l'actual context derivat de la COVID-19”.

Import imputat a l’exercici 2021: 8.050,00 €

-Ajuntament de Barcelona – Subvenció de 8.675,00 € concedida al 2021 per al projecte “No

amagar-se: lluitem pel refugi i contra la LGTBIfòbia des de Barcelona”.

Import imputat a l’exercici 2021: 8.675,00 €

-Ajuntament de Barcelona – Subvenció de 6.500,00 € concedida al 2021 per al projecte

“Consolidem l'acollida de persones refugiades a Barcelona: Reforçant la base social de persones

voluntàries i sòcies de la CCAR en defensa del dret d'asil en l'actual context de la COVID-19”.

Import imputat a l’exercici 2021: 6.500,00 €

-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 2021: 18.497,30 €
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-Ajuntament de Barcelona / Justícia Global – 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 2021: 30.003,55 €

-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”. Una part (8.982,52 €), la gestiona l’entitat en partenariat (IDHC).

Import imputat a l’exercici 2020: 1.000,00 €

-ICUB – Subvenció de 8.500,00 € concedida al 2021 per al projecte “Educació, refugi i acció:

continuem apropant la realitat del dret d’asil i els desplaçaments forçats als infants i joves de la

ciutat de Barcelona en el context derivat de la COVID-19”.

Import imputat a l’exercici 2021: 8.500,00 €

-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: 66.027,67 €

-FCCD – Subvenció de 89.663,36 € concedida al 2021 per al projecte “Ciutats Defensores dels

Drets Humans 2021".

Import imputat a l’exercici 2020: 89.663,36 €

-AMB – Subvenció de 15.671,10 € concedida al 2020 per al projecte “En defensa del dret d’asil:

visibilitzant la realitat dels desplaçaments forçats i les vulneracions de DESCA en l’actual context

derivat de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de l’AMB”.

Import imputat a l’exercici 2021: 15.671,10 €
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-Licitació de l’Ajuntament de Barcelona - “Serveis d'acolliment i suport per a persones sol·licitants i

beneficiàries de protecció internacional. Estades persones Refugiades”: 263.173,75 €

-Contracte menor de la Generalitat de Catalunya – “Assistència jurídica en protecció internacional

per a infants i joves que demanen asil i/o refugi”: 11.400,00 €

-Licitació de la Generalitat de Catalunya – “Servei d'assistència jurídica especialitzada en protecció

internacional a infants, adolescents i joves que es troben sota la protecció de la Generalitat de

Catalunya, i que exerceixen el seu dret a la protecció internacional (Asil i/o refugi)”: 10.553,20 €

-Licitació de la Generalitat de Catalunya – “Servei de seguiment tècnic dels tàndems de mentoria en

el marc dels programes de mentoria de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del

Departament d’Igualtat i Feminismes (abans adscrita al Departament de Treball, Afers Socials i

Famílies). Lot 1. Seguiment mentoria Regió I: Barcelonès / Lot 2. Seguiment mentoria Regió II: Baix

Llobregat, Garraf i Alt Penedès”: 33.844,04 €

-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”: 7.683,50 €.

-Contracte menor de l’Ajuntament del Prat de Llobregat – “Projecte de desenvolupament d'un punt

d’atenció i suport per la comunitat asiàtica”: 5.043,99 €

-Matrícules de cursos i altres prestacions de serveis a entitats públiques i privades: 21.801,50 €

Prestacions de servei 27,72% - 353.499,98 €
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-Fundació "la Caixa" – Subvenció de 35.910,00 € en el marc d’un conveni signat al 2021 per al

projecte “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”.

Import imputat a l’exercici 2021: 17.616,32 €

-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 2021: 19.099,05 €

Subvencions entitats privades 2,88% - 36.715,37 €

-Diputació de Barcelona – Subvenció de 1.042,25 € concedida al 2021 per al projecte

complementari “Tenderol”.

Import imputat a l’exercici 2021: 1.042,25 €

-Diputació de Barcelona – Subvenció de 3.766,54 € concedida al 2021 per al projecte “No amagar-

se: lluitem pel dret d'asil i contra la LGTBIfòbia”.

Import imputat a l’exercici 2021: 3.766,54 €

-Diputació de Barcelona – Subvenció de 56.948,46 € concedida al 2021 per al projecte “Sense

refugi: els desplaçaments forçats per motius ambientals”. Una part (5.118,40 €), la gestiona

l’entitat en partenariat (Taula per Mèxic).

Import imputat a l’exercici 2021: 19.330,10 €

Subvencions públiques provincials 1,89% - 24.138,89 €
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-Stichting Nidos – Subvenció de 45.353,05 € de la Comissió Europea concedida al 2019 per al

projecte “ACT-Project”, liderat per Stichting Nidos.

Import imputat a l’exercici 2021: 27.250,12 €

Subvencions públiques europees i internacionals 2,14%
- 27.250,12 €

-Quotes socis/es: 5.796,00 €

-Donacions: 2.150,56 €

Quotes socis/es i donacions 0,62% - 7.946,56 € 

-Altres ingressos (diferència positiva de canvi, indemnitzacions de companyies asseguradores, etc.):

101,02 €

Altres ingressos 0,01% - 101,02 €
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Els objectius de la CCAR, tal com es recullen en el seus Estatuts, són els següents: “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”. 

Amb el propòsit d’assolir aquests objectius, la CCAR posa a disposició diferents programes amb els

que pretén donar una resposta integral a les necessitats derivades del fet migratori a les quals fan front

les persones desplaçades forçosament i migrades que arriben a territori català. L’assoliment

d’aquests, es duen a terme mitjançant dues línies d’intervenció; la primera, vinculada a programes

socials, jurídics i ocupacionals dirigits a les persones desplaçades forçosament i migrades, la segona

està directament vinculada a la incidència político-social, participació i acció del voluntariat dirigides a

defensar els drets de les persones desplaçades forçosament i migrades. 

A banda de les dues línies esmentades, la CCAR també du a terme actuacions vinculades a l’estudi, la

investigació, la divulgació, l’ensenyament i la promoció del dret d’asil. Totes elles incorporen una

perspectiva interdisciplinària, intercultural i basada en la perspectiva de gènere i de drets humans,

tenint per propòsit últim promoure la cooperació entre persones i països situats tant al Nord com al

Sud Global. 

Per últim, donat el gran impacte assolit aquest any 2021 a través dels diferents serveis, programes,

projectes i treball presentats al llarg de la present memòria d’activitats, des de la CCAR es pot afirmar

que s’han acomplert de manera efectiva els objectius estatuaris. A més, es promou de forma continua

una avaluació tant de la tasca duta a terme des de l’entitat així com de l’impacte assolit, mitjançant

auditories i enquestes de satisfacció. 

6.GRAU DE COMPLIMENT
DELS FINS ESTATUTARIS
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 En aquest sentit, s’incorporen totes aquelles recomanacions per tal de seguir treballant en la defensa del dret

d’asil. Finalment, per tal de seguir amb la transparència de l’entitat, es rendeixen comptes tant a nivell

econòmic com d’impacte, a l’assemblea de socis i sòcies, amb la participació de la junta directiva, així com

amb les diferents entitats finançadores mitjançant rendició de comptes. 
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