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1. PRESENTACIÓ 

La Fundació ACSAR es constitueix el març de 2005 amb l’objectiu de recollir i posar en valor 

l’experiència i la trajectòria pionera de l’Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats 

(ACSAR), que des dels anys 70 havia estat referent en matèria de l’asil i el refugi tant a 

Catalunya com a 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 

 

Al llarg de l’any de l’any 2016 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. S’han desenvolupat projectes amb 

una llarga trajectòria i ja plenament consolidats en el calendari anual d’activitats de la 

Fundació, com el Servei d’Atenció Jurídica o el Curs d’Asil, i al mateix temps hem ampliat el 

camp d’actuació de l’entitat impulsant, amb mSocial, un projecte de suport socioeducatiu i 

recuperació emocional per a refugiats de guerra que es troben a centres d’acollida de Grècia. 
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2. PROJECTES I ACTIVITATS 

SERVEI D’ATENCIÓ JURÍDICA A SOL·LICITANTS DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL 

Inici: gener 2016 

Finalització: desembre 2016 

Finançament: conveni amb l’Ajuntament de Barcelona 

Durant tot l’any 2016 la Fundació ACSAR ha tornat a prestar 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. Els Serveis Jurídics de la Fundació 

ACSAR tenen com a finalitat bàsica donar orientació, assistència i seguiment jurídic 

personalitzat en matèria de Protecció Internacional (incloent-hi tant el dret d’asil com la 

Protecció Subsidiària, així com l’apatrídia) als potencials apàtrides, refugiats i als refugiats i 

apàtrides radicats o personats a l’àmbit territorial de la seva actuació, que es projecta a nivell 

de Catalunya. També, amb caràcter d’excepció, es poden assumir casos amb projecció final al 

dret d’estrangeria, especialment aquells en els quals concorren raons humanitàries o 

d’arrelament, amb  vinculació a la matèria d’asil i refugi. Tanmateix, es presta assessorament i 

assistència als refugiats en matèria de nacionalitat, matrimoni, extensió de la Protecció 

Internacional o la Subsidiària i de reunificació familiar. 

Els Serveis Jurídics de la Fundació ACSAR, integrats en el SAIER, van realitzar durant l’any 2016 

un total de 1.290 visites, desglossades per cada mes de l’any a la taula 1. Això suposa un 3,8% 

del total de visites realitzades en el marc del SAIER per les diferents entitats i organitzacions 

que hi tenen presència. 

Per altra bandala distribució de les visites en els diferents mesos de l’any és bastant 

homogènia, amb la majoria de mesos arribant a superar les 100 visites. La mitjana  mensual de 

visites va ser de 108; cal destacar els mesos de març, maig i novembre, que superen amb 

escreix aquesta xifra, així com els mesos d’agost, octubre i desembre que queden lluny de la 

mitjana.  

En comparació amb l’any 2015 s’ha produït un augment del 13,26% en les visites realitzades, 

passant de les 1.139 visites del 2015 a les 1.290 del 2016. 
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Taula 1. Visites realitzades l’any 2016 

Gener 112 

Febrer 98 

Març 140 

Abril 100 

Maig 137 

Juny 114 

Juliol 105 

Agost 78 

Setembre 105 

Octubre 70 

Novembre 153 

Desembre 78 

TOTAL 1290 

 

Pel que fa al total d’usuaris atesos des dels Serveis Jurídics de la Fundació ACSAR l’any 2016 va 

ser de 742 persones usuàries ateses (veure taula 2). En aquest cas aquesta xifra suposa el 

6,22% del total d’usuaris atesos al SAIER l’any 2016. La mitjana d’usuaris atesos cada mes va 

ser de 62; un cop més alguns mesos superen aquesta xifra (març, setembre i novembre) i 

d’altres no hi arriben (gener i desembre mostren una distància més gran). 

En aquest cas l’augment no és tant significatiu respecte l’any 2015 com pel que fa a les visites 

realitzades: el número d’usuaris atesos va augmentar en un 6,16%, passant dels 699 de 2015 

als 744 de 2016 

Taula 2. Usuaris atesos l'any 2016 

Gener 48 

Febrer 61 

Març 82 

Abril 54 

Maig 65 
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Juny 54 

Juliol 59 

Agost 60 

Setembre 72 

Octubre 60 

Novembre 79 

Desembre 48 

TOTAL 742 

 

Per zones d’origen els usuaris que van ser atesos l’any 2016 pels Serveis Jurídics de la Fundació 

ACSAR van ser els exposat a la taula 3. S’han agrupat els països en funció de zones 

geogràfiques més grans (en alguns casos coincidents amb un continent), il·lustrant així les 

quatre grans zones d’origen de refugiats i de sol·licitants d’asil: Àsia i Orient Mitjà, Amèrica 

Llatina, Àfrica i Europa de l’Est. Per últim s’han agrupat països d’origen que no entraven en els 

grups esmentats anteriorment a la categoria “Altres”; en aquest cas es tracta de països com 

Vanuatu (Oceania), Estats Units, Alemanya o Espanya. Cal destacar que les elevades xifres 

d’usuaris provinents d’Amèrica Llatina i Europa de l’Est es deuen a la situació de dos països en 

concret: Veneçuela en el cas d’Amèrica Llatina i Ucraïna en el cas d’Europa de l’Est. L’any 2016 

es van atendre més usuaris originaris de Veneçuela que d’Àsia i Orient Mitjà (154 per 144) i 

unes quatre vegades més usuaris d’Ucraïna (219) que del conjunt d’Àfrica (54). De fet, els 

usuaris provinents d’Ucraïna i de Veneçuela van suposar el 50,2% del total d’usuaris atesos 

pels Serveis Jurídics de la Fundació ACSAR l’any 2016. En total l’any 2016 es van atendre 

usuaris de fins a 65 països diferents. 

Taula 3. Usuaris segons zona d'origen 

Àsia i Orient Mitjà 144 

Amèrica Llatina 265 

Àfrica 54 

Europa de l'Est 265 

Altres 14 

TOTAL 742 
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VIII EDICIÓ DEL CURS DE FORMACIÓ EN MATÈRIA D’ASIL I PROTECCIÓ INTERNACIONAL 

Inici: octubre 2016 

Finalització: desembre 2016 (continuïtat el 2017) 

Finançament: Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya 

8a Edició del Curs de Formació en Matèria d’Asil i Protecció Internacional organitzat per la 

Fundació ACSAR. És un curs d’orientació jurídica que al llarg de 13 temes impartits en 26 hores 

lectives té la finalitat de millorar les capacitats de les persones i institucions que treballen o 

volen treballar en aquesta matèria. Les sessions es van celebrar del 8 de novembre al 20 de 

desembre de l’any 2016, els dimarts i dijous de 19h a 21h a la seu de la Fundació ACSAR a la 

Via Laietana. 

El curs va dirigit a advocats, juristes, funcionaris de la Administració Pública, estudiants, 

assistents socials, organitzacions del  tercer sector i a persones en general amb interès en la 

matèria. Al finalitzar el curs es proporciona un certificat d’aprofitament del curs als i les 

alumnes. 

El curs manté el seu objectiu fonamental 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. 

El temari de la vuitena edició del curs va ser el següent: 

Tema I.- Presentació del curs i exposició dels seus objectius. 

Asil: origen històric: breu ressenya.  

La Unió Europea i el sistema comú d’asil. 

La Protecció Internacional: règim Jurídic regulador.  Concepte jurídic.  Anàlisi de les diferents 

causes de persecució i la seva conceptualització. Especial referència a la persecució per 

pertinència a determinat grup social; la orientació sexual i els motius de gènere.  

Professor: Gerard Català, Advocat Creu Roja, SAIER 
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Tema II.- Els actes de persecució: característiques i formes. Els Agents de persecució. Els 

agents de protecció. Necessitats de protecció internacional sorgides “in situ”. Motius de 

protecció. 

La protecció subsidiària: concepte jurídic. Danys greus: conceptualització legal. 

La prova i la seva dificultat: prova indiciària. Jurisprudència. Causes d’exclusió del benefici de la 

protecció internacional i de la protecció subsidiària. Causes de denegació. 

Professor: José  Luis Nvumba, Advocat de la Fundació ACSAR, SAIER 

Tema III.-  L’apatrídia: règim jurídic regulador. Referències dins la Llei d’asil i de la Protecció 

Subsidiària. Concepte jurídic: jurisprudència. Sol·licitud: legitimació, llocs de presentació. 

Formularis i  documentació.  Tramitació i instrucció. Concessió, denegació: efectes i 

documentació. Compatibilitat amb l’asil: elements comuns i diferenciadors. La realitat 

derivada de la praxis. 

Professor: Gerard Català, Advocat Creu Roja, SAIER 

Tema IV.- Àrees geogràfiques productores de refugiats. La seva relació amb les diferents 

causes de persecució motivadores del Dret a la Protecció Internacional: Àsia, Orient Mitjà, 

l'Àfrica, Amèrica Llatina i Europa Oriental. Àrees productores d'apàtrides: causes 

sociopolítiques. Àrees no productores de refugiats i apàtrides, considerades segures. Concepte 

de país segur: efectes jurídics. 

Professor: José  Luis Nvumba, Advocat de la Fundació ACSAR, SAIER 

Tema V.- La trata de persones: el seu impacte en les víctimes. Protocols d’actuació. 

Professora: Rosa Cendón, Psicòloga SicarCat 

Tema VI.- Sol·licitud de Protecció Internacional en frontera: concepte de frontera i règim 

jurídic regulador. Lloc i forma de presentació. Efectes de la sol·licitud: la permanència del 

sol·licitant en el lloc fronterer durant la tramitació de la sol·licitud. Causes d’inadmissió a 

tràmit: efectes. Termini de resolució, el seu còmput i silenci administratiu. El rol de l’ACNUR. El 

dret a reexamen. L’inadmès: és possible la seva devolució?, règim jurídic aplicable. Especial 

referència al Non refoulement i la interdicció de l’art. 3 de la Convenció contra la Tortura. 

L’admès a tràmit: documentació, mesures cautelars. Condicions d’acollida al sol·licitant de 

protecció Internacional: prestacions socials i dret al treball.  
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¿La desaparició del dret a la sol·licitud d’asil en legació diplomàtica o consular espanyola a 

tercer país i la seva articulació com una atribució discrecional? 

Professora: Anna Figueras, Advocada CEAR-CCAR Catalunya 

Tema VII.- Dret a la sol·licitud de Protecció Internacional, en territori nacional: beneficiaris, 

lloc, termini i forma de presentació. Drets i obligacions del sol·licitant. Efectes de la sol·licitud. 

Formularis i documentació del sol·licitant. Causes d’inadmissió a tràmit: per falta de 

competència i per falta de requisits. El rol de l’ACNUR. Termini per a la resolució i silenci 

administratiu (referència i anàlisis de la jurisprudència). Especial referència a la Unió Europea i 

al Reglament sobre els criteris per determinar el país responsable. Formularis. 

Professor: José  Luis Nvumba, Advocat de la Fundació ACSAR, SAIER 

Tema VIII.- El polissonatge. Responsabilitats: règim jurídic. Protocol oficial d'actuació: llums i 

ombres. Polissonatge i protecció Internacional. 

Professor: José  Luis Nvumba, Advocat de la Fundació ACSAR, SAIER 

Tema IX.- La minoria d’edat i la protecció Internacional. Règim jurídic: normativa relativa a 

l’asil i normativa relativa a la minoria d’edat i el seu anàlisis. Menors acompanyats. Menors no 

acompanyats: el desemparament del menor. Altres persones vulnerables. 

Professora: Anna Figueras, Advocada CEAR-CCAR Catalunya 

Tema X.- Fase d’instrucció de la sol·licitud: 

 La Tramitació d’Urgència: circumstancies determinants. Especial referència a sol·licituds de 

protecció Internacional formulades en Centres d’Internament d’Estrangers. 

El procediment ordinari: accés a l’expedient i al seu impuls.  

El rol i la importància de l’instructor. El rol i la importància de l’ACNUR. La importància i el rol 

del Lletrat. Aportació de més proves. 

La Proposta de l’Instructor. La C.I.A.R: Proposta de Resolució Definitiva.  Resolució: òrgan 

competent i notificació. Altres formes de finalització de l’expedient: la caducitat, el desistiment 

i el silenci administratiu. 

Professora: Anna Figueras, Advocada CEAR-CCAR Catalunya 
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Tema XI.- La concessió de la Protecció Internacional, o de la Protecció Subsidiària, i els seus 

efectes: documentació, prestacions socials i econòmiques, dret de residència i treball, 

nacionalitat. Matrimoni. El manteniment de la unitat familiar: El dret a l’extensió familiar de 

l’asil i el dret al reagrupament familiar. 

El cessament i la revocació de la Protecció Internacional. Procediment. L’expulsió de l’asilat.  

La denegació de la Protecció Internacional: efectes. Els recursos contra les resolucions 

definitives: règim jurídic regulador. El recurs  de revisió. 

Professor: José  Luis Nvumba, Advocat de la Fundació ACSAR, SAIER 

Tema XII.- El control jurisdiccional de l'activitat administrativa en matèria de Protecció 

Internacional i d’Apatrídia. Actes expressos i presumptes susceptibles de recurs. El dret a la 

justícia gratuïta. 

Recurs contra la resolució d'inadmissió a tràmit: Òrgan competent. Terminis d'interposició. 

Legitimació i representació. Procediment i la seva tramitació. Finalització. Recursos: apel·lació. 

Mesures cautelars i cautelaríssimes: Incidents del judici principal. 

Recurs contra la resolució denegatòria de l'asil: Òrgan competent. Terminis d'interposició. 

Legitimació i Representació. Procediment i tramitació. Finalització. Recurs de Cassació.  

Professor: David Casadevall, Advocat ICAB, SAIER 

Per cloure el curs es va celebrar una taula rodona el dia 21 de desembre de 2016 al Palau 

Macaya, amb el títol “Europa i el món davant la crisi d’asil”. Els ponents van ser Ferran 

Tarradellas (president de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya i assistent al Summit 

for Refugees and Migrants) i José Luís Nvumba (director del curs i responsable dels serveis 

jurídics de la Fundació ACSAR). 

 

ESMORZARS-COL·LOQUI TRIBUNA ACSAR 

Inici: gener 2016 

Finalització: desembre 2016 (continuïtat el 2017) 

Finançament: Obra Social La Caixa 

Els esmorzars – col·loqui Tribuna ACSAR són un fòrum d’opinió i debat plural que es reuneix 

bimestralment durant un esmorzar-col·loqui amb destacades personalitats del món polític, 
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econòmic, social, i acadèmic. Aquest espai és 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. 

 

Al llarg de l’any 2016 s’han celebrat 5 esmorzars – col·loqui, des de la 17a edició fins a la 21a, 

el que suposa una xifra total d’assistents del voltant de 170 entre les diferents edicions 

celebrades al Palau Macaya. 

Durant el 2016 s’han dut a terme els següents esmorzars – col·loqui: 

 

17è Esmorzar-col·loqui Tribuna ACSAR – 5 de febrer de 2016 

La Generalitat davant un nou repte: el refugi i la protecció internacional a càrrec d’Àngel 

Miret, coordinador del Comitè d’Acollida a les Persones Refugiades de la Generalitat de 

Catalunya. 

18è Esmorzar-col·loqui Tribuna ACSAR – 1 d’abril de 2016 

Fer ciutadans a càrrec d’Oriol Amorós, Secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la 

Generalitat de Catalunya. 

19è Esmorzar-col·loqui Tribuna ACSAR – 10 de juny de 2016 

Alternatives a un model migratori trencat a càrrec de Gonzalo Fanjul, fundador de 

porCausa.org i investigador i activista contra la pobresa. 

20è Esmorzar-col·loqui Tribuna ACSAR – 23 de setembre de 2016 

La llibertat religiosa és un dret. Ens ho creiem? a càrrec d’Enric Vendrell, Director General 

d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. 

21è Esmorzar-col·loqui Tribuna ACSAR – 11 de novembre de 2016 

L’internament d’estrangers a la pràctica: què diuen les dades? a càrrec de Markus González i 

de Joan Josep Vallbé (professor de Dret Constitucional a la UB i doctor en Ciències Polítiques 

per la UB, respectivament). 
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XARXA ASIL.CAT 

Inici: gener 2016 

Finalització: desembre 2016 (continuïtat el 2017) 

La Xarxa Asil.cat està integrada per 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 de l’any 2016 la Xarxa Asil.cat ha desenvolupat una tasca d’incidència a nivell polític 

amb rondes de reunions amb els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya amb 

l’objectiu de traslladar les necessitats, problemes i propostes en matèria de l’asil i la protecció 

dels drets humans a Catalunya. S’ha treballat per consolidar l’espai de la Xarxa Asil.cat, i es va 

organitzar un seminari sobre el dret d’asil amb una durada de dos dies, a la ciutat de 

Barcelona, per debatre sobre els diferents models d’asil arreu de la Unió Europea. 

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 

El Comitè Català de l’ACNUR és membre observador de la Xarxa. 
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PROJECTE XEFLIS 

Inici: juliol 2016 

Finalització: desembre 2016 (continuïtat el 2017) 

Finançament: Àrea Metropolitana de Barcelona 

El Projecte de suport socioeducatiu i recuperació emocional pels refugiats a Grècia (o Projecte 

Xeflis) és un projecte impulsat per la Fundació ACSAR i mSocial, en col·laboració amb l’entitat 

grega Wind of Renewal, que té l’objectiu de donar resposta a les necessitats dels refugiats 

provinents de zones en conflicte que estan a Grècia en centres d’acollida. 

El projecte busca promoure la recuperació emocional dels refugiats, la reestructuració del seu 

món interior i de la seva vida diària, amb activitats educatives, ocupacionals, socials i culturals. 

Al mateix temps es busca facilitar el coneixement i integració dels refugiats en el seu nou espai 

de vida a les ciutats gregues. Tot això treballant amb ONGs gregues com Wind of Renewak, el 

Greek Forum of Refugees o Amnistia Internacional, sota els auspicis, les recomanacions i el 

reconeixement de l’ACNUR. 

El primer projecte es realitza amb Wind of Renewal al Centre Welcommon d’Atenes. El 

programa dissenyat per mSocial i la Fundació ACSAR  es comença a desenvolupar a finals de 

l’any 2016 per mantenir-se al llarg de l’any 2017, com a mínim. 

El mes de juliol de 2016 una delegació d’mSocial va fer un desplaçament a Grècia per fer un 

informe de prospecció amb la intenció d’identificar les realitats i les necessitats. El projecte 

resultant desenvolupat l’any 2016 compta amb el suport de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona. 

Durant les vacances de Nadal i Cap d’Any es va desplaçar al Centre Welcommon, sota el 

lideratge del director del projecte, Jordi Tolrà, un primer grup de voluntaris catalans amb 

l’objectiu de reforçar les dinàmiques i activitats del centre. 

El programa generat, que desenvolupen i apliquen els voluntaris al terreny després d’unes 

formacions preparatòries a Barcelona, compta amb els següents objectius: 

1. Millora de la qualitat de vida dels refugiats de cara a la seva recuperació emocional i 

les seves capacitats de relació, de socialització i d’apoderament. 

2. Apoderament personal dels refugiats i implicació en tasques diàries. 

3. Contractació de personal local per a activitats en matèria educativa i social. 
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4. Formació de professionals del Centre i de voluntaris especialitzats. 

5. Organització d’activitats regulars al Centre Welcommon i activitats exteriors de 

coneixement i relació per mitjà de voluntaris. 

6. Creació d’espais de reunió i treball estable per als diferents grups d’edat i grups 

d’interès. 

7. Millora de l’atmosfera i l’ambient diari al Centre. 

8. Validació d’estratègies innovadores en el suport als refugiats. 

Hi ha la voluntat d’extendre el Projecte Xeflis al llarg del 2017, realitzant estades de voluntaris 

a les vacances de Pasqua i tres mesos a l’estiu (juliol, agost i setembre), així com d’ampliar-e la 

base de finançadors i col·laboradors.  

 

BUTLLETÍ 

Inici: novembre 2016 

Finalització: desembre 2016 (continuïtat el 2017) 

Finançament: Ajuntament de Barcelona i Obra Social La Caixa 

L’any 2016 es va iniciar el disseny i desenvolupament d’un butlletí de la Fundació ACSAR per 

donar força a l’àmbit de la sensibilització i la difusió de les matèries que es treballen. D’aquesta 

manera es va desenvolupar un butlletí que permeti agrupar informacions sobre l’asil, la 

protecció internacional, les migracions i la diversitat i oferir una eina on-line útil per a 

professionals de l’Administració, professionals de les entitats del sector o per a qualsevol 

persona interessada en aquests temes. 

El butlletí, amb el primer enviament previst per a principis de 2017, contindrà estudis i 

informes sobre el refugi i les migracions, una agenda d’activitats tant pròpies com d’altres 

entitats que tinguin relació amb la matèria, i un espai per difondre la tasca i els projectes de 

diferents administracions i entitats.  
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3. PUBLICACIONS 

EL DRET D’ASIL PER MOTIUS D’ORIENTACIÓ SEXUAL I IDENTITAT DE GÈNERE (2a edició) 

Publicació que recull 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. Editada en català i en castellà.  

 

TRAJECTÒRIES DE JOVES D’ORIGEN DIVERS A BARCELONA. EXPLORANT TENDÈNCIES I 

PATRONS 

Inici dels treballs d’un estudi que reculli la realitat dels joves d’origen divers a la ciutat de 

Barcelona i faci una sèrie de propostes i recomanacions per a les Administracions públiques. 

Estudi dirigit per Ricard Zapata, del GRITIM-UPF. 
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4. JORNADES I SEMINARIS 

JORNADA SOBRE EL DRET D’ASIL PER MOTIUS DE GÈNERE. LA SITUACIÓ DE LES DONES ALS 

PAÏSOS D’ORIGEN, DE TRÀNSIT I DE DESTINACIÓ 

La tercera edició de la Jornada sobre el dret d’asil per motius de gènere, organitzada com en 

edicions anteriors en col·laboració amb el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 

(CEJFE) i el Bureau Penal International Criminal Bar (BPI-CB). Sota el títol “La situació de les 

dones als països d’origen, de trànsit i de destinació” va tenir es va celebrar al CEJFE el dia 30 de 

novembre de 2016. 

Al llarg de l’any 2017 està prevista la publicació del recull d’intervencions, conclusions i 

propostes sorgides de la Jornada. 

 

EUROPA I EL MÓN DAVANT LA CRISI D’ASIL 

Taula rodona de cloenda de la vuitena edició del Curs de Formació en Matèria d’Asil i Protecció 

Internacional, que va tenir lloc al Palau Macaya el dimecres 21 de desembre de 2016. 

Els ponents van ser Ferran Tarradellas (president de l’Associació per a les Nacions Unides a 

Espanya i assistent al Summit for Refugees and Migrants) i José Luís Nvumba (director del curs i 

responsable dels serveis jurídics de la Fundació ACSAR). 
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5. AGRAÏMENTS 

Els projectes i activitats desenvolupats al llarg de l’any 2016 han estat possibles gràcies al 

suport econòmic de: 

- Ajuntament de Barcelona 

- Generalitat de Catalunya 

- Obra Social La Caixa 

 

I la col.laboració de: 

- Col·legi d’Advocats Penal Internacional (BPI CB) 

- CEJFE 

- CCAR 

- ACATHI 

- Respon.cat 

- CCOO 

- Creu Roja 

- Sicar.cat 

- GRITIM-UPF 

- mSocial 

- Wind of Renewal 

 

 


