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1- 

PRESENTACIÓ 

La Fundació ACSAR es va constituir al 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 referents 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 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 que tingui un compromís ferm amb la 

igualtat de gènere, els drets humans i 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  

• Drets i ciutadania  

• Llengua i diversitat  

• Retorn voluntari  

• Migracions i desenvolupament  

• Tràfic i trata de persones  

 

Al mateix temps la cruesa i persistència de l’anomenada crisi de les persones 

refugiades obliga a multiplicar esforços en diferents fronts per proporcionar ajuda als 

milers de persones que fugen de la guerra i altres conflictes. És en aquesta línia que 

l’any 2016 es va iniciar, un projecte de suport socioeducatiu i recuperació emocional 

per a refugiats de guerra que es troben a centres d’acollida a Grècia. Al llarg de l’any 

2017 aquest projecte no només s’ha consolidat com un dels eixos vertebradors de 

l’acció de la Fundació, sinó que ha crescut ampliant el nombre de col·laboradors i 

suports institucionals. 

 

 

 

 

 



2- 

PROJECTES, ACTIVITATS I JORNADES 

2.1- 

11a EDICIÓ DEL CURS DE FORMACIÓ  EN MATÈRIA D’ASIL I PROTECCIÓ 
INTERNACIONAL  
Finançament: Ajuntament de Barcelona (3.200€). 

Resum activitat: Aquest any s’han celebrat la 11a edició del Curs de Formació en 

Matèria d’Asil i Protecció Internacional, que  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 aquesta matèria. El curs va 

tenir lloc entre l’octubre i el desembre de 2018 i es va dirigir 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.  

 

La direcció del curs va recaure en José Luis Nvumba, advocat de l’ICAB especialista en 

matèria d’asil i refugi. Al seu torn, l’equip docent del curs d’asil està format per 

professionals del món de l’asil, el refugi i els Drets Humans, en la majoria de casos 

membres d’entitats amb una dilatada trajectòria en el camp del refugi. En concret: 

 

• José Luis Nvumba, advocat ICAB.  

• Gerard Català, advocat de la Creu Roja al SAIER.  

• Anna Figueras, advocada de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CEAR).  

• Rosa Cendón, psicòloga de SicarCat.  

• David Casadevall, advocat al SAIER.  



• Marisol Batalla, advocada, Coordinadora Comissió d'estrangeria i Protecció 
internacional del CICAC  

• Ana Homet, advocada de l’ICAB 

 

El temari de la novena 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. Anàlisis 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. 

 

Tema II.- Vies legals i segures per a persones que busquen la Protecció Internacional: 

mecanismes de reubicació i reassentament; sol·licitud de protecció internacional en 

ambaixades i consolats; corredors humanitaris. Altres vies. 

 

Tema III.-Els actes de persecució: característiques i formes. Els Agents de persecució. 

Els agents de protecció: referència al Protocol de Estambul. Necessitats de protecció 

internacional sorgides “in situ. La protecció subsidiària: concepte jurídic. Danys greus: 

conceptualització legal. La prova i la seva dificultat: prova indiciària. Jurisprudència. 

Causes d’exclusió i causes de denegació del benefici de la protecció internacional i de 

la protecció subsidiària. 

 

Tema IV.- 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. 

Tema V.- 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. 

Tema VI.- La trata de persones: El seu impacte en las víctimes. Protocols d’actuació.  

 

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. 

Tema, VIII.- 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 de 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. 

 

Tema IX.- El polissonatge. Responsabilitats: règim jurídic. Protocol oficial d'actuació: 

llums i ombres. Polissonatge i protecció Internacional. 

Tema X.- 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. 

Tema XI.- 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. 

 

Tema XII.- 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 administratius contra les 

resolucions definitives: règim jurídic regulador. El recurs de revisió. 

 

Tema XIII.- 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. 

 
 
 
2.2- 

V JORNADA SOBRE EL DRET D’ASIL PER MOTIUS D’ORIENTACIÓ SEXUAL I 
IDENTITAT DE GÈNERE: LA PROLIFERACIÓ DE L’EXTREMISME D’ODI 
Finançament: Ajuntament de Barcelona (1.200€) i Generalitat de Catalunya 

(infraestructura).  

Resum activitat: Aquesta jornada va donar continuïtat a la col·laboració del Centre 

d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEFJE), el Col·legi d’Advocats Penal 

Internacional (BPI-CAPI) i la Fundació Catalana de Solidaritat i Ajuda al Refugiat 



(ACSAR) a l’hora d’abordar l’asil i el refugi des de la perspectiva específica d’alguns 

col·lectius especialment vulnerables. En les darreres edicions es va tractar de forma 

general el dret d’asil de les persones homo, trans, i intersexuals (LGTBI), així com el 

dret d’asil en casos de violència masclista i el tràfic de persones (2016) i els casos 

específics de les persones lesbianes i de les persones transsexuals (2017). 

En aquesta ocasió es va aprofundir en els motius de persecució per motius d’orientació 

sexual i identitat de gènere, amb una perspectiva geogràfica àmplia i amb l’experiència 

de professionals que han treballat tant a Llatinoamèrica com a Europa. Durant les 

ponències es va connectar els motius de persecució amb una de les seves causes 

principals, la proliferació de l’extremisme de l’odi que actualment és bandera de 

discursos populistes i simplistes que carreguen contra la diversitat i complexitat de les 

societats modernes. Així doncs, la jornada va tenir una vessant jurídica pel que fa a 

l’asil i l’acollida d’aquelles persones que fugen dels seus països d’origen per motius 

d’orientació sexual i identitat de gènere, i a la vegada va tenir testimonis directes dels 

efectes dels discursos de l’odi en les víctimes i la seva família. 

Ponents: 

1- Rodrigo Araneda, President de l’associació ACATHI, va parlar de la situació general 

de les persones refugiades tant a Europa com a la resta del món, amb dades i mapes 

de les principals zones afectades i els motius de persecució. També va explicar la 

situació concreta a Catalunya i, més particularment a Barcelona, la necessitat del 

procés d’acompanyament durant tot el procés d’acollida i la dificultat molts cops per 

qüestions socioculturals d’expressar que la persecució ha estat originada per motius 

d’orientació sexual i/o identitat de gènere.  

2- Sophia Zachariade, activista pels drets del col·lectiu LGBTI i fundadora del 

col·lectiu Emantes cooperative, va explicar de forma precisa la multitud de 

vulneracions de drets humans i discriminacions que pateixen les persones sol·licitants 

d’asil que arriben a Grècia des de Turquia fugint d’altres països per motius d’identitats 

de gènere i/o orientació sexual. En concret, parlava de la falta de preparació dels 

funcionaris, tant grecs com europeus, en quant al tractament durant les entrevistes i 

els protocols necessaris per evitar abusos als camps de refugiats. Des d’aquesta 



perspectiva i amb l’experiència del col·lectiu Emantes, la Sophia explicava la necessitat 

de teixir aliances i afectes, així com apoderar a totes les persones del col·lectiu refugiat 

LGBTI.  

3- Luz Nelly Palacios, membre de La Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y 

Migradas i de la Comissió de Gènere del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, 

va realitzar una ponència centrada en la situació de la igualtat de gènere i la diversitat 

d’orientació sexual a Colòmbia, tot comparant l’avenç jurídic, tant a nivell 

jurisprudencial com legislatiu, i la situació real que pateixen les dones i les persones del 

col·lectiu LGBTI. A més, va aprofitar per explicar la incidència del procés dels acords de 

pau sobre aquests col·lectius. 

4- Mónica Tereza Benicio, arquitecta, activista i parella de Marielle Franco, regidora de 

Rio de Janeiro assassinada a Brasil, va explicar la situació d’increment de l’extremisme 

de l’odi des de que el fenomen Bolsonaro va aparèixer a Brasil. En aquest sentit, va 

connectar la proliferació d’aquest tipus de discursos amb un increment dels assassinats 

i les amenaces sobre les persones LGBTI, així com un augment substancial d’activistes 

per la igualtat de gènere i els drets del col·lectiu LGBTI que han hagut de marxar de 

Brasil. A més, va explicar les circumstàncies concretes del cas de l’assassinat de la 

Marielle Franco, la primera regidora racialitzada, lesbiana i provinent de les faveles del 

Brasil, i com aquest es connecta directament amb els grups extremistes de dretes.  

 

2.3- 

JORNADA EL TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT ALS LIBRES DE TEXT 
Finançament: Ajuntament de Barcelona (1.200€). 

Resum de l’activitat: El tractament de la diversitat i de la interculturalitat en diferents 

esferes públiques no sempre és idoni i respectuós, donant peu a prejudicis, a rumors o 

a la perpetuació d'estigmes. En aquest sentit, un dels àmbits on podria ser més 

alarmant és en el dels llibres de text. 

El tractament de les migracions, de les persones refugiades, de les religions més enllà 

del cristianisme, entre d'altres, són diferents elements a tenir en compte. Aquests 

temes es van plantejar durant la Jornada, que va  abordar la perspectiva intercultural, 



els prejudicis i els estigmes, posant de relleu no només discriminacions, sinó també 

posant el focus sobre casos de bones pràctiques. 

En quant al públic assistent, va ser molt interessant comptar amb la presència no 

només de professors i professores de primària i secundària, sinó també de persones 

representants de les editorials escolars. Aquesta diversitat entre el públic va ser molt 

enriquidora durant el debat, en que es va posar de manifest la necessitat de seguir 

treballant per transmetre i promoure una cultura del respecte i tolerància cap a la 

diversitat. 

Ponents: 

1. Miquel Àngel Essomba - Comissionat d'Educació i Universitats de l'Ajuntament de 

Barcelona. 

2. Salwa El Gharbi - Experta en diversitat i immigració. Diputada al Parlament de 

Catalunya. 

3. Jordi López Camps - Patró Fundació ACSAR. 

 

2.4- 

UNINTEGRA 
Finançament:  Fons AMIF  (Asylum, Migration and Integration Fund) de la Comissió 

Europea. 

Resum de l’activitat: El projecte UNINTEGRA té com objectiu donar resposta a les 

necessitats de la població refugiada a Grècia, treballant a dos nivells: directament amb 

els nouvinguts per tal d’abordar les necessitats bàsiques d’inclusió, i treballant per la 

promoció d’actituds receptives a les societats d’acollida.  

Aquest projecte es realitza en partenariat amb la Universitat de Santiago de 

Compostela, la National and Kapodistrian University of Athens (NKUA), la Universitat 

de Minho, la Fundació Universitaria Balmes i el Consell Local de Santiago de 

Compostela.  



Amb sis línies de treball diferenciades, la Fundacio ACSAR en desenvolupa dues, que 

són les següents:  

- Suport socioeducatiu i de recuperació emocional i psicològica per a les 

persones refugiades a Grècia 

 

Aquesta línia de treball s’aborda de diferents maneres. Es treballa directament amb la 

població refugiada en l’atenció de les seves necessitats, desenvolupant activitats a 

terreny i dutes a terme per personal voluntari català desplaçat a Grècia. D’altra banda, 

es realitzen formacions i creen eines de treball per al personal humanitari que treballa 

en l’atenció directa a les persones refugiades.  

- App4Refs:  

S’ha desenvolupat una aplicació de mòbil que, dissenyada en un procés participatiu 

amb la població refugiada, recull els recursos i informacions necessàries per a les 

persones refugiades que arriben a Grècia. Feta sense idiomes, d’ús molt fàcil i intuïtiu, 

aquesta aplicació es una eina a disposició de la població refugiada per facilitar en la 

mesura del possible la seva estada a Atenes. Facilita informació clau, com la relació 

d’entitats que donen suport legal a les persones refugiades, entitats que ofereixen 

serveis d’atenció bàsics, llistat d’ambaixades, etc. Està disponible per sistema operatiu 

Android i també es pot consultar directament des de el navegador 

(https://app4refs.org/).  

 
 
2.5- 

REFUGIATS DE GUERRA: REPTES EN LA GESTIÓ I INTEGRACIÓ SOCIAL 
Finançament: Comissió Europea. 

Resum de l’activitat: L’objectiu de la Jornada va ser posar en comú les activitats dutes 

a terme en el marc dels projectes gestionats per al suport a les persones refugiades, 

identificar-ne les millors pràctiques i contrastar-les amb les experiències dutes a terme 

a Catalunya en l’àmbit municipal i de Govern. Va comptar amb la participació dels 

gestors, voluntaris i professionals que van fer estades sobre el terreny desenvolupant 

les seves activitats i també de beneficiaris directes, tant en el marc del projecte 

https://app4refs.org/


UNINTEGRA com el projecte XEFLIS. Entre els diferents propòsits de la Jornada, va 

servir també per avaluar els resultats i per presentar els reptes d’intervenció actuals i 

de futur en la matèria. 

Durant l'acte, amb la presència dels múltiples actors implicats, es va reflexionar sobre 

les següents qüestions: 

• Reptes en la inclusió social de les persones refugiades: una perspectiva global. 

• Treballar amb persones refugiades en el context actual: Balanç del programa 

Xeflis de la Fundació ACSAR desenvolupat a Grècia. 

• Impacte de les accions sobre les persones beneficiàries. Amb la participació de 

les persones refugiades. 

• Estratègies innovadores i metodologia d'intervenció: Acompanyament, 

apoderament i activació. Amb la participació de professionals, tècnics i 

voluntaris. 

• Reptes actuals de l'acollida a Grècia. Amb connexió amb les entitats 

col·laboradores a Grècia. 

• Reptes de la inclusió social de les persones refugiades a Catalunya. Amb les 

autoritats locals i institucionals. 

 
 
2.6- 

OBSERVATORI CATALÀ DE LES MIGRACIONS I EL REFUGI 
Finançament: Fundació Obra Social la Caixa (10.000€) i Consorci de la Zona Franca de 

Barcelona (10.000€). 

Resum de l’activitat: Els esdeveniments migratoris i polítics de l’última dècada han 

desdibuixat qualsevol escenaris previ que tinguéssim per segur. L’impacte de la crisis 

econòmica sobre les persones migrades i la constatació que va ser el col·lectiu més 

castigat; el creixement de rumors xenòfobs i el ressorgiment de discursos de l’odi 

contra els estrangers; l’anomenada crisis dels refugiats desencadenada des de l’esclat 

de la Primavera Àrab, la catàstrofe humanitària diària al Mediterrani i la inacció dolosa 



de la Unió Europea, requereixen d’anàlisi, crítica i reflexió per tal de no seguir repetint 

els errors i prendre, amb l’ajuda del coneixement compartit i la intel·ligència 

col·lectiva, les decisions urgents i valentes que fan falta. En altres paraules, contra les 

visions reduccionistes i distorsionadores de la realitat, és fonamental estudiar la 

complexitat del fet migratori i el fenomen de les persones refugiades per tal de 

proposar polítiques públiques eficaces. 

En aquest sentit, la Fundació ACSAR ha impulsat l’establiment de l’Observatori català 

de les Migracions i el Refugi per tal de fer-lo realitat i complir amb l’establert al 2008  

al Pacte Nacional per a la Immigració de Catalunya. Per aquesta raó, des de l’octubre 

del 2018 la Fundació ACSAR ha iniciat una ronda de contactes amb més d’una 

cinquantena d’actors relacionats amb les migracions i el refugi, amb la voluntat de 

mantenir el mateix esperit transversal que va permetre un acord amplíssim al voltant 

del Pacte Nacional per a la Immigració. Com a resultat d’aquestes trobades, es va 

publicar l’informe “L’Observatori Català de les Migracions i el Refugi. Propostes després 

del procés participatiu i de consulta”, on es desenvolupa quines haurien de ser les 

perspectives, objectius, funcions, naturalesa jurídica i finançament de l’Observatori, 

per tal de dotar a les polítiques publiques d’evidències i dades necessàries per a que 

resultin eficaces.  

 

2.7- 

PROJECTE LGBTI ATENES 
Finançament: Ajuntament de Barcelona (44.400€). 

Resum de l’activitat: Aquest projecte implementat per la Fundació ACSAR amb la 

contrapart Solidarity Now, vol apoderar a les persones refugiades i sol·licitants d’asil 

LGBTI dotant-les d’habilitats i eines per millorar la vivència de la seva orientació sexual. 

També dona resposta a la seva vulnerabilitat econòmica i marginació social, per a la 

integració social i laboral en la societat d’acollida.  

 

Es treballa en 4 línies de treball diferenciades:  

 



- Suport psicosocial i apoderament de refugiades LGBTiQ acollides en pisos protegits  

- Formació i capacitació social i laboral  

- Programa de sessions informatives, assessorament i defensa jurídica  

- Jornada de debat i transferència de bones pràctiques  

 

Els beneficiaris principals són persones refugiades LGBTiQ en trànsit, procedents de 

països del sud com ara Siria, Irak, Palestina, Líban, Afganistan, països africans o altres 

zones en guerra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- 

PUBLICACIONS 

3.1- 

L’OBSERVATORI CATALÀ DE LES MIGRACIONS I EL REFUGI. 
PROPOSTES DESPRÉS DEL PROCÉS PARTICIPATIU I DE CONSULTA 
 
Finançament: Fundació Obra Social la Caixa i Consorci de la Zona Franca de Barcelona. 

Resum de l’informe: L’informe “L’Observatori Català de les Migracions i el Refugi. 

Propostes després del procés participatiu i de consulta” destil·la el coneixement i 

l’expertesa compartida per més d’una cinquantena de persones que van ser 

entrevistades amb un únic objectiu, dissenyar el futur Observatori Català de les 

Migracions i el Refugi. Com a resultat, l’informe desgrana un per un els elements més 

importants que constituiran el futur Observatori tot sumant les visions compartides 

dels participants del procés de diàleg i consulta. Així, l’informe parla de la perspectiva 

des de la qual es treballarà, els objectius principals i les funcions primordials de 

l’Observatori, les dades existents actualment, les dades absents i les formes més 

adequades per obtenir les dades que falten, així com la seva naturalesa jurídica i el seu 

finançament.  

 

3.2- 

MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES I PROJECTES D¡ÈXIT PROVAT PER 
L’ACOLLIDA, ATENCIÓ, INFORMACIÓ, ASSESORAMENT. INCLUSIÓ I 
INTEGRACIÓ DE PERSONES REFUGIADES. 
Finançament: Àrea Metropolitana de Barcelona (9.091€) 

Resum de l’informe: El manual de Bones Pràctiques identifica i agrupa 20 bones 

pràctiques que han resultat com a essencials a partir de les trobades amb agents i 

institucions socials gregues i catalanes que treballen en l’àmbit de la recepció, 

integració, informació i integració de refugiats. L’objectiu del Manual és presentar una 

sèrie de dades relatives als projectes d’integració implementats a Grècia per part de la 

Fundació ACSAR remarcant l’exitosa col·laboració entre entitats públiques i privades 

que han treballat per a respondre a les necessitats de les persones refugiades.  



 

El manual és el resultat d’un projecte de cooperació entre la Fundació ACSAR i el 

Communication and Media Psychology Lab (CoMePsy) de la National and Kapodistrian 

University of Athens (NKUA). Construint a partir del coneixement d’integració social i 

l’experiència derivada del projecte UNINTEGRA, el manual cerca crear un intercanvi de 

bones pràctiques entre institucions gregues i catalanes per a treballar amb les 

persones refugiades arreu del món.  

 

La selecció de les bons pràctiques ha estat basada en les següents àrees:  

- Estratègies i eines d’integració social. 

- Suport emocional i psicològic. 

- Atenció als grups vulnerables. 

- Iniciatives i plans de govern local. 

- Formació a professionals humanitaris. 

- Educació i orientació laboral.  

 

Aquest projecte ha estat finançat pel Departament de Relacions Internacionals i 

Cooperació de l’Àrea Metropolita de Barcelona, amb l’objectiu principal de promoure 

mecanisme democràtics que afavoreixen la participació de diversos actors involucrats 

en la governança urbana i metropolitana.  

 

 
 


