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La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat presenta el seu Informe Anual 
2014 sobre la situació de les persones refugiades a Espanya realitzat per 

CEAR 
 
Amb motiu del Dia Internacional del Refugiat, La Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat convoca una roda de premsa per presentar als mitjans de comunicació 
les dades, l'anàlisi i les principals conclusions del Informe Anual de CEAR 
sobre la realitat de l'asil i la situació de les persones refugiades al nostre 
país i al món. 
 
Barcelona, 12 de juny - La xifra de desplaçaments forçats avui a tot el món 
frega l'escandalosa xifra de 50 milions de persones. En 2013 l'agreujament del 
conflicte a Síria va produir un augment significatiu de la població desplaçada 
forçosament al planeta fins a cotes desconegudes des de 2001. Si en 2013 es 
va incrementar notablement el nombre de persones que van sol·licitar protecció 
internacional a la Unió Europea, a Espanya el percentatge de persones que 
van aconseguir obtenir-la va romandre una vegada més per sota de la mitjana 
europea. 
A més a més, la intensificació de les mesures de control fronterer dificulta 
l'accés de les persones refugiades al procediment de protecció internacional. 
L'alarmant augment de les morts en el Mediterrani, especialment en les costes 
italianes i els successos com la defunció de 15 persones el passat 6 de febrer a 
la platja del Tarajal a Ceuta, posen de manifest la inexistència de vies d'accés 
segures per a les persones refugiades. 
 
La CCAR convida a tots els mitjans a conèixer a través de xifres, però també 
del testimoniatge personal d'una persona refugiada, la situació de l'asil al món i, 
en particular, al nostre país, en la presentació del Informe Anual 2014, 
document de referència a tot l’Estat en matèria d'asil. 
 
Participaran en la roda de premsa: 
- Estel·la Pareja, directora de la CCAR 
- Una persona refugiada que donarà el seu testimoniatge 
 
Amb motiu del Dia Internacional del Refugiat, que se celebra el proper 20 de 
juny, la CCAR ha organitzat diferents actes commemoratius i de celebració. Per 
a més informació i detalls:  http://www.ccar.cat/agenda20j/ 
 
Per a més informacions i entrevistes:  
Pascale Coissard 
Responsable de comunicació  
93 301 2539  
pascale.coissard@cear.es 
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