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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 

• 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, en 
col·laboració amb mSocial, 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.   
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2. PROJECTES I ACTIVITATS 

9a i 10a EDICIONS DEL CURS DE FORMACIÓ EN MATÈRIA D’ASIL I PROTECCIÓ 
INTERNACIONAL 

Finançament: Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya 

Aquest any s’han celebrat dues edicions del Curs de Formació en Matèria d’Asil i Protecció 
Internacional, el que suposa arribar a la 10a edició i apropar-se al 10è aniversari de l’inici de 
l’organització d’aquest curs.  

És un curs d’orientació jurídica que al llarg de 12 temes impartits en 24 hores lectives té la 
finalitat de millorar les capacitats de les persones i institucions que treballen o volen treballar 
aquesta matèria. Els cursos van tenir lloc en dos temporades diferents: la 9a edició es va 
celebrar del 2 de maig al 8 de juny de 2017, i la 10a edició del 7 de novembre al 21 de 
desembre de 2017.  

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. 

Les dues edicions del curs van estar dirigides per José Luis Nvumba, advocat de l’ICAB 
especialista en matèria d’asil i refugi. 

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. 

• 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 

• Albert Parés, professor associat de Dret Internacional Privat a la UPF 

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. 
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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. 
 
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. 

 

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. 

 

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

 
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. ¿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? 
 
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 – El polissonatge. Responsabilitats: règim jurídic. Protocol oficial d'actuació: llums i 
ombres. Polissonatge i protecció Internacional. 

 
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. 
 
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 
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Resolució Definitiva.  Resolució: òrgan competent i notificació. Altres formes de finalització de 
l’expedient: la caducitat, el desistiment i el silenci administratiu. 
 
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. 

 

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. 

 

ESMORZARS-COL·LOQUI TRIBUNA ACSAR 

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, 
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. 
 
Aquest projecte es desenvolupa amb el suport econòmic de l’Obra Social “la Caixa” i, més en 
concret, amb la col·laboració del Palau Macaya, espai on tenen lloc els esmorzars. 
 
Al llarg de l’any 2017 s’han celebrat tres esmorzars – col·loqui, des de la 22a edició fins a la 
24a, amb una xifra total d’un centenar d’assistents. Han tingut lloc els següents esmorzars: 
 
22è Esmorzar-col·loqui Tribuna ACSAR – 24 de febrer de 2017 

Refugiats a Europa: 

oportunitat o amenaça? El 

treballs als Centres 

d’Acollida a càrrec de Jordi 

Tolrà, director de mSocial i 

coordinador del Projecte 

Socioeducatiu i de 

Recuperació Emocional pels 

Refugiats a Grècia impulsat 

per la Fundació ACSAR i 

mSocial. 
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23è Esmorzar-col·loqui 

Tribuna ACSAR – 28 d’abril 

de 2017 

El Defensor del Poble i els 

refugiats a càrrec de Soledad 

Becerril, Defensora del Poble 

d’Espanya. 

 

 

24è Esmorzar-col·loqui 

Tribuna ACSAR – 9 de juny 

de 2017 

Europa davant els refugiats: 

entre el dret i la barbàrie a 

càrrec del Prof. Dr. Javier de 

Lucas, Catedràtic de Filosofia 

del Dret i Filosofia Política i 

Director de l’Institut de Drets 

Humans de la Universitat de 

València. 

 

XARXA ASIL.CAT 

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 2017 la Xarxa Asil.cat ha desenvolupat accions en tres àmbits: continuació de 
la tasca d’incidència a nivell polític, organització d’activitats de sensibilització i converses amb 
entitats especialitzades en refugi a altres països europeus, i en consolidar i articular el projecte 
estratègic de l’espai de la Xarxa Asil.cat. 

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) 
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o Fundació ACSAR 
o PEN Català 
o Sicar Cat – Adoratrius 

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

 

3. PUBLICACIONS 

Trajectòries de joves d’origen divers a Barcelona. Explorant tendències i patrons. 

Ricard Zapata-Barrero, Dirk Gebhardt i Vittoria Emmanuella Bria (GRITIM-UPF) 

Publicació de l’estudi iniciat l’any 2016 i publicat l’any 2017 sobre la realitat dels i les joves 
d’origen divers a la ciutat de Barcelona, que inclou una sèrie de propostes i recomanacions 
dirigides a les Administracions públiques.  

L’estudi aborda les trajectòries de joves d’origen divers a la ciutat de Barcelona mitjançant 
entrevistes biogràfiques a diversos joves fills d’immigrants residents a Barcelona que o bé van 
néixer aquí o van arribar-hi quan eren petits. Es posa el focus en qüestions com la identificació 
amb la ciutat i les relacions amb els respectius països d’origen, les possibles discriminacions 
que han pogut patir i com han construït la seva xarxa d’amistats, al mateix temps que es fan 
una sèrie de recomanacions i propostes dirigides a les Administracions públiques per afrontar 
millor aquesta qüestió. 

L’estudi va ser realitzat per Ricard Zapata-Barrero, Dirk Gebhardt i Vittoria Emmanuella Bria del 
Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració de la Universitat Pompeu Fabra (GRITIM-
UPF). 

Finançament: Ajuntament de Barcelona i Obra Social “la Caixa” 

Enllaç al document penjat a la web: 
http://www.fundacioacsar.org/files/Monography/34_file_Trayectorias_Origen_Diverso_GRITI
M_UPF_Policy_Series_5_June_2017.pdf  

 

“Tants caps, tants barrets” o les dificultats de construir un Sistema Europeu Comú d’Asil. Una 
aproximació a les diferents polítiques d’asil i als serveis d’acollida i atenció a les persones 
refugiades en cinc països UE 

Gemma Pinyol-Jiménez, amb la col·laboració de Juan Carlos Álvarez Martínez (Instrategies) 

Estudi comparatiu que busca oferir una panoràmica sobre com funciona l’acollida de persones 
refugiades en diversos països de la Unió Europea, aprofundint en els diferents procediments i 
serveis que existeixen. D’aquesta manera, s’identifiquen les diferències entre països que 
podrien explicar les dificultats a l’hora d’assolir un Sistema Europeu Comú d’Asil, i identifica 
pràctiques que poden ser exportables a altres països pel seu funcionament o disseny. 

L’estudi analitza els casos d’Alemanya, França, Suècia, Itàlia (per ser els països amb més 
concessions d’asil en els darrers anys) i Espanya, amb la voluntat d’oferir un debat informat 
sobre la gestió de l’asil i l’acollida de persones refugiades. Es plantegen una sèrie de reptes 
globals i es posa èmfasi en el paper que poden jugar les ciutats en la gestió de l’acollida de les 
persones refugiades. 

http://www.fundacioacsar.org/files/Monography/34_file_Trayectorias_Origen_Diverso_GRITIM_UPF_Policy_Series_5_June_2017.pdf
http://www.fundacioacsar.org/files/Monography/34_file_Trayectorias_Origen_Diverso_GRITIM_UPF_Policy_Series_5_June_2017.pdf
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Estudi elaborat per Gemma Pinyol-Jiménez, amb la col·laboració de Juan Carlos Álvarez 
Martínez, de la consultora Instrategies. 

Finançament: Ajuntament de Barcelona 
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4. JORNADES I SEMINARIS 

14è SEMINARI IMMIGRACIÓ I EUROPA.  

Trajectòries de joves d’origen divers a Barcelona. Explorant tendències i patrons. 

El 26 de maig de 2017 va 
tenir lloc al Palau Macaya la 
celebració del 14è Seminari 
Immigració i Europa. Aquesta 
edició es va centrar en la 
realitat dels joves d’origent 
divers a la ciutat de 
Barcelona. Va consistir en la 
presentació de l’estudi 
“Trajectòries de joves 
d’origen divers a Barcelona. 
Explorant tendències i 
patrons”, elaborat per Ricard 
Zapata i el seu equip del GRITIM-UPF, i en un debat al voltant de la qüestió que es va articular 
al voltant de les bones pràctiques que agents del sector impulsen i de les experiències 
personals de joves d’origen divers que van participar a la recerca prèvia a l’elaboració de 
l’estudi. 

Programa 

De 9:10h a 9:30h Taula de benvinguda 

- Lola López, Comissionada d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona 
- Josep Ollé, Director del Palau Macaya 
- Carles Campuzano, President de la Fundació ACSAR 

De 9:30h a 11:00h Presentació de l’estudi 

- Ricard Zapata, Director del GRITIM de la UPF 
- Dirk Gebhard, Investigador senior del GRITIM de la UPF 

Presenta Carles Campuzano, President de la Fundació ACSAR 

De 11:00h a 11:20h Pausa 

De 11:20h a 12:20h Taula d’agents i bones pràctiques 

- Albert Francolí, responsable de voluntariat de Servei Solidari, entitat que desenvolupa 
el Projecte Rossinyol 

- Mohamed El Amrani, impulsor del projecte Red de Jóvenes Líderes Musulmanes para 
el Diálogo 2017 

Modera Núria Ramon, Directora de la Fundació ACSAR 

De 12:20h a 13:20h Experiències personals de joves d’origen divers 

- Jonathan Mata 
- Meriem Lahboud 
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Modera Mohamed El Amrani, periodista, impulsor de la Xarxa de Convivència de Roses i 
Premi Fundación Príncipe de Girona Categoría Social 2014 

De 13:20h a 13:30h Cloenda a càrrec de Núria Ramon, Directora de la Fundació ACSAR 

 

MEDA WEEK 2017 

Entre els dies 21 i 24 de 
novembre va tenir lloc a 
Barcelona la Setmana 
Mediterrània de Líders 
Econòmics, organitzada per 
la Cambra de Comerç de 
Barcelona, l’Associació de 
Cambres de Comerç i 
d’Indústria del Mediterrani, 
per la Unió per la 
Mediterrània i per l’Institut 
Europeu de la Mediterrània. 
La Fundació ACSAR va 
col·laborar amb la 
MedaWeek organitzant dues 
taules rodones el dia 24 de 
novembre que es van centrar 
en la mobilitat del talent i en 
la diversitat a l’empresa.  

La primera taula rodona, 
amb el títol Mobilitat de 
talents: l’impacte positiu de 
la immigració de 
traballadors qualificats en 
els països euromediterranis, va ser moderada per Carles Campuzano, president de la 
Fundació ACSAR, i va estar formada pels següents ponents: 

- Dr. Mokhtar Chmeissani, investigador de l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) de 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

- Mohamed El Amrani, coordinador a SUARA Cooperativa. 
- Carlos manuel Guamán Saginés Uriarte, CEO i fundador de YeyeHelp 
- Léo Vincent, responsable del projecte HOMERe i president honorari de la Xarxa 

Mediterránia d’Escoles d’Ingenieria i Gestió (RMEI) 
- Mònica Margarit, directora general de la Fundació Princesa de Girona 

La segona taula, amb el títol Gestió de la diversitat: la clau per al creixement de les empreses 
regionals, va estar moderada per Ghassan Saliba, patró de la Fundació ACSAR, i formada pels 
següents ponents: 

- Jacek Krawczyk, president del Grup d’Empresaris del Comité Econòmic i Social 
Europeu 

- Hussein Balaghi, director general del MENA Business Investment Group 
- Nina Heindrichs, directora regional per al Sud d’Europa i Nord d’Àfrica de BBi 

Communication 



 
12 MEMÒRIA D’ACTIVITATS FUNDACIÓ ACSAR ANY 2017 

- Cristina Torre, responsable d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya 

JORNADA SOBRE EL DRET D’ASIL PER MOTIUS D’ORIENTACIÓ SEXUAL I IDENTITAT DE 
GÈNERE. ASIL I ACOLLIDA DE PERSONES LESBIANES I TRANS 

La quarta edició de la Jornada sobre el Dret d’Asil per Motius d’Orientació Sexual i Identitat 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 Crimuinal Bar 
(BPI-CB). Amb el títol “Asil i acollida de 
persones lesbianes i trans” es va celebrar a 
la seu del CEJFE el dia 28 de novembre de 
2017. Es va centrar en abordar les 
situacions específiques que pateixen les 
persones lesbianes i les persones trans, tant 
en el moment de l’entrevista com en el 
procés d’acollida. 

Va comptar amb la participació de professionals implicats d’una manera o altra en el món del 
refugi i de la defensa dels drets de les persones LGBTI, tant des de les Administracions 
públiques com des de les ONG especialitzades en la matèria.  

Programa 

De 9:15h a 9:30h Inauguració 

- Glòria Díaz Canadell, tècnica de l’Àrea d’Innovació i Gestió del Coneixement del CEJFE 
- Jordi López Camps, Patró de la Fundació ACSAR 
- Santiago Castellà Surribas, Director acadèmic del BPI_CAPI, professor titular de dret 

internacional públic i relacions internacionals, i director de la Càtedra Tarragona Smart 
Mediterranean City de la URV. 

De 9:30h a 10:30h Introducció sobre el marc legislatiu a nivell mundial i local, i motius de 
persecució 

- Marc legislatiu general i situació del col·lectiu LGBTi al món, a càrrec d’Erika 
Torregrossa, secretària general del BPI-CAPI 

- Llei LGBTi de Catalunya: marc català contra la LGBTIfòbia i conceptes bàsics, a càrrec 
de Susana Villacampa, jurista de l’Àrea per a la igualtat de tracte i no-discrminicació de 
persones LGBTI de la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya 

- El dret d’asil: motius de persecució del col·lectiu LGBTI i nombre de casos i especificitats 
en el cas de persones lesbianes i transsexuals, a càrrec d’Anna Figueras, advocada de 
CCAR 

De 10:30h a 11:30h El procediment de sol·licitud d’asil i l’acollida 

- A càrrec de Beatriz Losa, tècnica d’ACATHI 

De 11:30h a 12h Pausa 

De 12:00h a 13:00h La inclusió plena. La invisibilitat de les dones lesbianes i el reconeixement 
de gènere en entorns específics a Catalunya i al món 
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- Els casos de les persones trans a presons, a càrrec de Julio Zino, responsable de Nous 
Projectes i programes de Contingut Transversal de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya 

- Testimoni de persona transsexual refugiada 

 

JORNADA EUROPEA D’ASIL I PROTECCIÓ INTERNACIONAL 

Presentació de l’estudi “Tants caps, tants barrets” o les dificultats de construir un Sistema 
Europeu Comú d’Asil 

El dilluns 18 de desembre de 
2018 va tenir lloc la Jornada 
Europea d’Asil i Protecció 
Internacional, que va girar al 
voltant de la presentació de 
l’estudi “Tants caps, tants 
barrets” o les dificultats de 
construir un Sistema Europeu 
Comú d’Asil, elaborat per 
Gemma Pinyol. L’estudi 
busca oferir una panoràmica 
sobre el funcionament de 
l’acollida de persones 
refugiades en diversos països 
de la Unió Europea, 
analitzant diversos casos 

paradigmàtics, plantejant 
reptes i posant èmfasi en el 
paper de les ciutats en la 
gestió de l’acollida de les 
persones refugiades. 

En el marc de la Jornada 
Gemma Pinyol va fer la 
presentació de l’estudi i dels 
principals resultats 
obtinguts, el que va 
permetre obrir un debat 
amb diferents ponents 
experts en matèria d’asil i 
dret internacional sobre les 
possibilitats de reforma del 
sistema d’asil a la Unió 
Europea.  

Programa 

De 10:00h a 10:15h Obertura de la Jornada 

- Ignasi Calbó, Coordinador del Pla de Ciutat Refugi de Barcelona 
- Carles Campuzano, President de la Fundació ACSAR 
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De 10:15h a 11:00h Presentació de l’estudi 

- Gemma Pinyol, autora de l’estudi i directora de Polítiques Migratòries i Diversitat 
d’Instrategies 

De 11:00h a 12:00h Perspectiva de reforma de la política comuna europea d’asil 

- Sílvia Morgades, professora agregada de Dret Internacional Públic i Relacions 
Internacionals a la UPF 

- José Luís Nvumba, advocat especialitzat en refugi i asil 
- Markus González, professor titular de Dret Constitucional a la UB 

De 12:00h a 12:30h Conclusions i cloenda 
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5. PROGRAMA DE SUPORT SOCIOEDUCATIU I RECUPERACIÓ EMOCIONAL PER A 
REFUGIATS DE GUERRA 

EL PROJECTE XEFLIS 

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 Renewal, el 
Greek Forum of Refugees o Amnistia Internacional, sota els auspicis, les recomanacions i el 
reconeixement de l’ACNUR. 

El primer projecte s’ha realitzat amb Wind of Renewal al Centre Welcommon d’Atenes. El 
programa dissenyat per mSocial i la Fundació ACSAR es va començar a desenvolupar a mitjans 
de 2016 (amb un procés de prospecció i una primera estada d’un grup de voluntaris durant les 
vacances de Nadal i Cap d’Any) i s’ha consolidat al llarg de l’any 2017. Durant aquest any 2017 
el projecte ha comptat amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i del Fons Català 
de Cooperació.  

El programa és desenvolupat i aplicat per grups de voluntaris sobre el terreny després d’unes 
formacions preparatòries a Barcelona. Durant el 2017 les estades de voluntaris es van dur a 
terme durant Setmana Santa i al llarg de l’estiu, entre els mesos de juliol, agost i septembre. 

Els objectius del programa: 

1. Millorar 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. Afavorir la cohesió i integració social. 
4. Prevenir la xenofòbia i la discriminació. 
5. Facilitar el retorn dels refugiats a una vida activa. 

El Centre Welcommon on es desenvolupa el projecte, situat al centre d’Atenes, té capacitat 
per allotjar fins a 180 persones; actualment està ocupat per refugiats de fins a 15 nacionalitats 
diferents.  

Es realitzen diferents activitats formatives i de capacitació, com cursos d’anglès, ajudar als 
refugiats a fer-se un Currículum Europeu, classes d’informàtica, suport en la creació d’una 
associació de refugiats, impuls d’un club social, complementades per activitats a l’exterior com 
sortides a la platja, al parc o visites culturals a la ciutat. 

Els equips de voluntaris realitzen a Barcelona una formació teoricopràctica abans de realitzar 
l’estada al Centre. Per una banda s’imparteixen sessions teòriques sobre el conflicte i la 
problemàtica dels refugiats, amb el focus a la situació de grècia, i per l’alltra es proporcionen 
eines, informació i bones pràctiques a l’hora de treballar amb persones refugiades. Aquestes 
sessions es complementen amb dinàmiques que tenen l’objectiu de crear sentiment de 
pertinença al grup, generar vincles i aprendre a gestionar les emocions, per garantir una bona 
feina al centre i evitar impactes negatius. 
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Durant l’estada aquests equips realitzen reunions de seguiment periòdiques per avaluar i 
orientar les tasques del dia a dia, i posteriorment es realitza una avaluació de com s’ha 
implementat el projecte, quins resultats s’han obtingut i quin és el nivell de satisfacció assolit.  

Els resultats del Projecte Xeflis són una prova de l’impacte positiu que s’ha generat durant el 
2017. S’ha aconseguit millorar l’ambient general al Centre Welcommon, s’han generat espais 
de relació comunitaris (tant a nivell global com un d’específic per a les dones), s’han establert 
grups de formació estables en anglès, s’ha treballat l’apoderament dels refugiats... 

 

Més informació: www.fundacioacsar.org   

http://www.fundacioacsar.org/
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6. AGRAÏMENTS 

Els projectes i activitats desenvolupats al llarg de l’any 2017 han estat possibles gràcies al 
suport econòmic de: 

- Ajuntament de Barcelona 

- Generalitat de Catalunya 

- Fons Català de Cooperació 

- Àrea Metropolitana de Barcelona 

- Obra Social “la Caixa” 

- Alumnes de sisè de primària de l’Escola Nostra Llar de Sabadell 

 
I la col.laboració de: 

- ACATHI 

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

- CEJFE 

- CCAR 

- CCOO 

- Creu Roja 

- GRITIM-UPF 

- Instrategies 

- mSocial 

- Sicar.cat 

- Wind of Renewal 
 

 


