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1. PRESENTACIÓ
La Fundació ACSAR es constitueix el març de 2005. Recull i pretén posar en valor l’experiència
i trajectòria pionera de l’Associació ACSAR, que des dels anys setanta ha estat referent en
matèria d’asil i refugi a Catalunya i Espanya.

La raó de ser de la Fundació és transformar la praxi i l’assistència directa en coneixement i
aprenentatge, a fi de contribuir a la reflexió i el debat sobre els fenòmens de mobilitat
internacional i de diversitat i cohesió social. L’objectiu últim és contribuir a la construcció d’una
societat plural i diversa alhora que promoure la igualtat de drets de ciutadania.

L’activitat duta a terme fins ara per part de la Fundació ACSAR s’alinea amb els objectius
d'estudiar el fenomen de la immigració a Catalunya i Espanya en el marc europeu i
internacional, sensibilitzar la societat fomentant debats que facilitin el coneixement i respecte
mutu entre els diferents col·lectius, prestigiar i divulgar el concepte d’asil, donar suport a les
iniciatives col·lectives de barris i pobles per tal de fomentar la cohesió social i l’ intercanvi
cultural, així com oferir tallers de formació dirigits a l’administració pública local, entitats i
altres professionals de cara a una adequada gestió de la realitat social fruit del fet migratori.

L’any 2012 la Fundació ACSAR inicia una etapa de renovació empesa per un context de crisi
multidimensional que fa necessari reafirmar i reforçar la missió de contribuir a la construcció
d’una societat plural i diversa, en igualtat de drets i que aprofundeixi en el desenvolupament
d’oportunitats de cara a la satisfacció de les necessitats bàsiques i dels interessos estratègics
de la ciutadania, alhora que reforçar la vessant dels deures i responsabilitats necessaris per a
una convivència democràtica. És en aquest entorn que el pensament i anàlisi de noves
polítiques públiques que afavoreixin els processos de mobilitat humana i de cohesió social es
fan més necessaris que mai.

Actualment l'entitat articula la consecució dels seus objectius a través de les següents línies de
treball:


Asil i protecció internacional



Cohesió i mobilitat social



Gestió de la Diversitat en el món laboral



Gestió de la Diversitat religiosa
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Drets i ciutadania



Llengua i diversitat



Retorn voluntari



Migracions i desenvolupament



Tràfic i trata de persones

Durant el 2015 la Fundació ha impulsat i realitzat un conjunt d’activitats encaminades a
contribuir a l’estudi, desenvolupament i execució en matèria de polítiques públiques, gestió de
la diversitat, ciutadania i dret d’asil, especialment dirigit a l’àmbit local. Activitats que de
manera resumida exposem a continuació.
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2. ACTIVITATS
SERVEI D’ATENCIÓ JURÍDICA A SOL·LICITANTS DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL
Inici: gener 2015
Durant tot l’any, la Fundació ACSAR presta els serveis d’atenció jurídica a les persones
sol·licitants de protecció internacional en el marc del Servei d‘Atenció a Immigrants, Emigrants
i Refugiats –SAIER- de l’Ajuntament de Barcelona. Tanmateix, es presta assessorament i
assistència, si escau, als refugiats en matèria de nacionalitat, matrimoni, extensió de l’asil o
reunificació familiar.
Finançament: Conveni amb l’Ajuntament de Barcelona

VII EDICIÓ DEL CURS DE FORMACIÓ EN MATÈRIA D’ASIL I PROTECCIÓ
INTERNACIONAL
Inici: novembre 2015.
Finalització: desembre 2015.
Organitza: Fundació ACSAR.

Curs d’orientació jurídica que al llarg de 26 hores lectives i 13 temes sobre asil i protecció
internacional amb la finalitat de millorar les capacitats de les persones i les institucions que
treballen o volen treballar en aquesta matèria.
El curs va dirigit a advocats, juristes, funcionaris de la Administració Pública, estudiants,
assistents socials, organitzacions del tercer sector.
Com en les passades edicions, l’objectiu fonamental del curs és el de capacitar a professionals
a efectes de desenvolupar-se amb suficiència en el coneixement teòric i pràctic en matèria
d’asil i apatrídia, així com en orientar, assistir i portar la defensa de casos. Es pretén assolir
aquest objectiu a través de classes presencials expositives, dirigides per professionals amb
àmplia experiència en el sector, basades en els fonaments jurídic-teòrics i projectades a la
praxi i les seves peculiaritats.
Per cloure el curs el passat 17 de desembre de 2015 es va celebrar la taula rodona oberta al
públic, sota el títol “El repte d’Europa davant la crisi de persones refugiades”.
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Com a ponents van tenir a Sra. Anna Terrón i Cusí, exsecretària d’Estat d’Immigració i
Emigració i Presidenta d’Instrategies, el Sr. Ferran Tarradellas, director de la Representació de
la Comissió Europea a Barcelona, el Sr. Eduard Sagarra, President de l’Associació per a les
Nacions Unides a Espanya i advocat, i a José Luis Nvumba, responsable del servei jurídic de la
Fundació ACSAR
Un cop finalitzat el curs s’ofereix als participants la possibilitat de poder realitzar pràctiques al
nostre servei jurídic, SAIER.
Finançament: Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

ESMORZARS-COL·LOQUI “TRIBUNA ACSAR”
Organitza: Fundació ACSAR amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i l’Obra Social La
Caixa.
Fòrum d’opinió i debat plural que es reuneix bimestralment durant un esmorzar-col·loqui amb
destacades personalitats del món polític, econòmic, social, i acadèmic. Volem que aquest espai
sigui un lloc comú d’intercanvi, de propostes, d’incidència política i que generi noves idees que
inspirin la presa de decisions. El cicle de conferències-esmorzars de Tribuna ACSAR s’ha
dissenyat, per a obrir espais de debat i reflexió sobre els diferents àmbits de les polítiques de
migracions, diversitat i cohesió social.
Durant el 2015 s’han dut a terme els següents col·loquis:
o

Catalunya, nació d’immigrants. A càrrec d’Andreu Domingo, demògraf i autor del
llibre “Catalunya al mirall de la immigració”, el 30 de gener de 2015.

o

Un islam post-migratori: perspectives europees i apunts sobre Catalunya. A càrrec de
Jordi Moreras, professor del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball social de
la Universitat Rovia i Virgili, el 13 de març de 2015.

o

Comunicar per transformar: l’experiència de la Xarxa per la Convivència de Roses. A
càrrec de Mohamed El Amrani, periodista i Premi Fundació Princep de Girona, el 10
d’abril de 2015.

o

Cap a una política integral de migracions. 4 anys d’acció de la Direcció General per a
la Immigració. A càrrec de Xavier Bosch, Director General per a la Immigració de la
Generalitat de Catalunya, el 19 de juny de 2015.

o

La crisi dels refugiats: una resposta europea. A càrrec d’Anna Terrón, exsecretària
d’Estat d’Immigració i Emigració i Presidenta d’Instrategies, el 9 d’octubre de 2015.
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La quotidianitat de la interculturalitat. Reptes i dificultats. A càrrec de Lola López,
comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat de l’Ajuntament de Barcelona,
el 4 de desembre de 2015.

Finançament: Ajuntament de Barcelona i Obra Social La Caixa.

XARXA ASIL.CAT
Projecte liderat per la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i cofinançat pel Mecanisme
Financer de l’Espai Econòmic Europeu (EEA Grants). La Xarxa Asil.Cat l’integra un conjunt
d’entitats organitzades de forma voluntària i sense personalitat jurídica pròpia amb l’objectiu
de defensar el dret d’asil a Catalunya i els drets de les persones que han patit un
desplaçament

forçat

fruit

de

greus

vulneracions

dels

seus

drets

humans.

L’objectiu de la Xarxa és millorar les capacitats d’acollida de la societat catalana de les
persones sol·licitants de protecció internacional i d’apatrídia, refugiades, apàtrides, persones
denegades de la protecció internacional, mitjançant el reconeixement dels seus drets així com
a través de la realització d’activitats d’assistència, atenció, incidència, formació i sensibilització.
Al llarg del 2015 la Xarxa Asil.cat ha desenvolupat contactes a nivell europeu, ha editat un
tríptic que recull la informació necessària per detectar i assessorar un possible cas de protecció
internacional i s’ha creat una pàgina web. També s’ha treballat per impulsar tasques i activitats
de sensibilització sobre la crisi dels refugiats en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona.
Actualment, les entitats que formen part de la Xarxa Asil.Cat són:
o

ACCEM

o

ACATHI

o

Associació EXIL

o

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CEAR – CCAR)

o

Fundació ACSAR

o

PEN Català

o

Sicar Cat – Adoratrius

DEBATS ELECTORALS
En el marc de les diferents convocatòries electorals que han tingut lloc l’any 2015 es van
organitzar dos debats electorals.
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Eleccions municipals: celebrat el dia 4 de maig a la seu de Comissions Obreres de
Catalunya, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, amb el títol “La gestió
local de la immigració a Catalunya: anàlisi i discussió de bones pràctiques”.
Eleccions al Parlament de Catalunya: celebrat el 8 de setembre de 2015 a la Universitat
Pompeu Fabra, en col·laboració amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i
l’associació Deba-t.org sota el títol “Catalunya, nació d’immigrants. Diàleg entre joves i
partits”.

3. PUBLICACIONS
TRAJECTÒRIES SOCIALS I INTEGRACIÓ DELS JOVES NOUVINGUTS A CATALUNYA
Publicació realitzada en col·laboració amb el CRIT de la Universitat de Barcelona. Autors: Xavier
Martínez Celorrio i Antoni Marín Saldo.

LA CIUDADANÍA CULTURAL COMO ENFOQUE PARA POLÍTICAS DE INCLUSIÓN: UNA
PROPUESTA PARA JÓVENES DEL BARRIO DEL RAVAL BARCELONÉS
En col·laboració amb l’Associació Salut i Família. Autor: Ricard Zapata-Barrero.

POTENCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA Y JÓVENES EN UN RAVAL INTERCULTURAL
En col·laboració amb l’Associació Salut i Família. Autor: Xavier Martínez Celorrio.

EL DRET D’ASIL PER MOTIUS D’ORIENTACIÓ SEXUAL I IDENTITAT DE GÈNERE (2a
edició)
Inici dels treballs d’edició d’una publicació que reculli les propostes de la segona “Jornada
sobre el dret d’asil per motius d’orientació sexual i identitat de gènere”. En col·laboració amb
la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i ACATHI, es publicarà a la primavera de l’any 2016.
S’editarà en català i en castellà.

4. JORNADES I SEMINARIS
JORNADA SOBRE EL DRET D’ASIL PER MOTIUS D’ORIENTACIÓ SEXUAL I IDENTITAT DE
GÈNERE (2a edició)
Celebració de la segona edició de la Jornada sobre el Dret d’Asil per Motius d’Orientació Sexual
i Identitat de Gènere, en col·laboració amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, ACATHI i
el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) de la Generalitat de Catalunya.
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SEMINARI IMMIGRACIÓ I EUROPA – SIME (13a edició)
Celebració de la 13a edició del Seminari Immigració i Europa, amb la col·laboració de la
Fundació Bancària La Caixa, la Diputació de Barcelona, PIMEC i Respon.cat. Aquesta edició es
va dividir en dues sessions:
- Sessió 1. La gestió de la diversitat als centres educatius (6 de novembre).
- Sessió 2. La diversitat a l’empresa: el repte del s.XXII (20 de novembre).
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5. AGRAÏMENTS
Tots aquests projectes han estat realitzats gràcies a les subvencions atorgades per:
o

Ajuntament de Barcelona

o

Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar Social i Família)

o

Diputació de Barcelona

o

Fundació Carulla

o

Obra Social La Caixa

o

Fundació Bancària La Caixa

I la col.laboració de:
o

Fundació CIDOB

o

Col·legi d’Advocats Penal Internacional

o

CEJFE

o

Fundació Carulla

o

CCAR

o

ACATHI

o

Respon.cat

o

Deba-t.org

o

PIMEC

o

CCOO

o

CNJC

