Bases de la convocatòria dels Premis al Compromís amb les
Persones Refugiades 2014
CONVOCATÒRIA:
Enguany, és un any molt especial per a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR).
Celebrem 10 anys de compromís amb les persones refugiades i immigrants vulnerables:
defensant els seus drets, visibilitzant-les, evidenciant les aportacions que han realitzat a
la terra que els ha acollit i treballant per afavorir els seus processos d’inclusió social a
Catalunya.
Aquesta tasca però no hauria estat possible, ni serà possible dur-la a terme, sense la
complicitat, col·laboració i compromís d’amplis sectors del teixit social, empresarial i
polític del país.

És per això, que en un moment tan assenyalat per nosaltres hem

considerat important estimular i reconèixer públicament a través de la concessió de
Premis al Compromís amb les Persones Refugiades1 2014 la tasca feta en favor de
les persones refugiades a Catalunya per part d’institucions, tant administració pública
com associacions i fundacions, empreses i mitjans de comunicació.
BASES:
1. Categories premiades
Es lliurarà un premi a cada una de les següents categories:
a) Institució: tant públiques com privades que estiguin realitzant una tasca, o tasques,
o bé que doni suport a altres institucions en favor de les persones refugiades a
Catalunya.
b) Empresa: que duguin a terme accions obertes a la integració laboral de persones
refugiades, ja sigui a través d’accions formatives, voluntariat corporatiu, sensibilització o
a través de la contractació de personal, accions en les quals es valori la capacitat de les
persones, sense discriminacions.
c) Mitjà de comunicació: el premi pot ser atorgat a un mitjà o a un programa en
concret dedicat a la difusió, informació i sensibilització sobre temes entorn de l’asil i el
refugi, amb la finalitat d’apropar una realitat existent a la societat.
2. Qui pot presentar una candidatura?
Qualsevol persona física o jurídica desenvolupi la seva activitat a Catalunya podrà
presentar propostes a les tres candidatures premiades degudament raonades al Premi al
Compromís amb les Persones Refugiades 2014. Les candidatures presentades podran ser
pròpies o de tercers.

1

per persona refugiada de cara a aquesta convocatòria de premis s’entén que inclou els següents col·lectius: sol·licitants de
protecció internacionals i/o d’apatrídia, persones amb la protecció internacional reconeguda, apàtrides i persones denegades
en la seva sol·licitud de protecció internacional.
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Les actuacions han d’estar adreçades a potenciar la igualtat d’oportunitats i a afavorir la
informació, la sensibilització i la inclusió social de les persones refugiades, incidint en la
millora de la seva qualitat de vida.
3. Submissió de propostes, lloc de presentació i terminis
Totes les propostes s’han d’enviar per correu electrònic a raquel.fabregat@cear.es
indicant en l’assumpte "Premi al Compromís amb les Persones Refugiades".
Els impresos de presentació de les candidatures estan a disposició de les persones
interessades al web www.ccar.cat També es pot sol·licitar a la següent direcció de correu
electrònic: raquel.fabregat@cear.es
Les propostes han d’estar degudament identificades, amb les dades de contacte, títol del
treball i categoria. A fi de que la candidatura pugui ser valorada és imprescindible
emplenar l’apartat de l’exposició de motius així com les activitats més rellevants
realitzades en favor de les persones refugiades.
El termini de presentació de les propostes començarà el dia de la publicació d’aquestes
bases al web de la CCAR www.ccar.cat/premis i finalitzarà el 30/04/2014.
Totes les dades personals utilitzades en aquests premis seran incloses en un fitxer, del
que és el responsable de seguretat la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR). La
finalitat de la recollida de dades es la d’informar-li dels nostres serveis, quedant sotmesa
a les garanties establertes en la L.O.P.D (Llei 15/1999) i Normativa de Desenvolupament.
La CCAR informa de la possibilitat d’executar, conforme a aquesta normativa, els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit a la següent adreça: C/Junta
de Comerç, 26 baixos - 08001 Barcelona.
4. Valoració de les candidatures i resolució
El jurat que decidirà el lliurament del Premi al Compromís amb les Persones Refugiades
2014 en cadascuna de les categories estarà format pels membres de la Junta Directiva
de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, un/a representant de les persones
refugiades que resideixen a Catalunya i personalitats rellevants en el camp de la
immigració i la protecció internacional.
Tots els membres del jurat hauran de fer una declaració jurada en què constatin que no
estan implicats en cap dels treballs presentats a la convocatòria.
La valoració de les candidatures es realitzarà durant el mes de maig. El veredicte es farà
públic en el decurs de l’acte de lliurament dels premis, la data i el lloc del qual
s’anunciarà oportunament.
Els premis podran ser declarats deserts parcialment o en la seva totalitat.
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