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RELACIÓ DE PROJECTES PRESENTATS PER LA COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT (CCAR) EL 2019 

 
PROJECTES DE FORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ, INCIDÈNCIA I FOMENT DEL VOLUNTARIAT 

 

TÍTOL OBJECTIU PRINCIPALS PRODUCTES FINANÇADOR/S DURADA 
 

CONCEDIT 

 Tots i totes podem ser persones refugiades: les 
causes dels desplaçaments forçats 
 
 
 
 
 

 Sensibilització, incidència i 
assessorament jurídic sobre dret 
d’asil i persones desplaçades 
forçosament 
 
 
 
 

 Accions vinculades al 
DMPR 2019. 

 Xerrades de 
sensibilització.  

 Curs online sobre dret 
d’asil i vulneracions de 
DESCA.  

 Manteniment del 
microsite ‘Sense 
Refugi’.  
 

  01/01/2019 – 
31/12/2019 (12 
mesos) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Les dones també som refugiades: el dret d’asil 
i les persecucions per motius de gènere 
 
 

 Sensibilització, incidència i 
assessorament jurídic sobre dones 
refugiades 
 
 

 Actualització microsite 
‘Invisibilitzades’. 

 Xerrades de 
sensibilització sobre 
dret d’asil i gènere.  

 Assessorament jurídic a 
dones refugiades. 

 

 01/01/2019 – 
31/12/2019 (12 
mesos) 
 

 

 No + persecucions LGBT: Visibilització de les 
persones refugiades per motius d’orientació 
sexual i identitat de gènere 
 
 

 Sensibilització, incidència i 
assessorament jurídic sobre 
refugiats LGBTI 
 
 

  Actualització microsite 
‘No amagar-se’. 

 Xerrades de 
sensibilització sobre 
dret d’asil i el col·lectiu 
LGBTI. 

 Assessorament jurídic a 
persones refugiades 
LGBTI. 

 

 01/01/2019 – 
31/12/2019 (12 
mesos) 
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 CAMINS, Més enllà de les fronteres 
 
 
 

 Sensibilització, incidència, formació i 
mobilització social utilitzant l’eina 
interactiva CAMINS, fent curs de 
formació per al professorat i jornada 
europea sobre fronteres. Projecte en 
col·laboració amb l’IDHC i el 
Consorci d’Educació de BCN.  
 

 Actualització del 
Microsite 
‘caminsderefugi.org’ 

 Realització d’un curs 
per al professorat. 

 Organització d’una 
jornada europea sobre 
dret d’asil i polítiques de 
control de fronteres. 

  

  01/09/2018 – 
30/08/2020 (12 
mesos) 
 
 

 

 Servei d’atenció jurídica especialitzada per a 
persones sol·licitants d’asil i refugiades en risc 
d’exclusió 
 
 
 
 
 
 

 Assessorament jurídic i treball en 
xarxa en l’acollida de persones 
refugiades (focus en la demarcació 
de BCN).  
 
 
 
 
 
 

 Assessorament jurídic 
a dones refugiades.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 01/01/2019 – 
31/12/2019 (12 
mesos) 
 
 
 
 
 
 

 

 8ª edició Ciutats Defensores de Drets Humans 
(Primavera 2019) 
 
 

 Participació de 6 defensors/es de 
DDHH i 11 Ajuntaments. Xerrades 
en equipaments municipis 
participants; entrevistes mitjans de 
comunicació; visites i trobades amb 
alumnes de centres educatius.  

 Xerrades, entrevistes 
a mitjans de 
comunicació, visites i 
trobades en escoles, 
reunions 
institucionals, etc.  
 

 

 1/09/2019 – 
31/07/2019 ( 
període acollida: 
31/03/2019 – 
6/04/2019)  
 

 

 Programa de Protecció a Defensores i 
Defensores dels Drets Humans a Catalunya – 
2019 
 
 

 Acollida 3 defensors/es de DDHH 
per 6,5 mesos.  
 
 
 

 

 Xerrades, entrevistes 
a mitjans de 
comunicació, reunions 
institucionals, etc.  
 

 

 

 
 
 
 

 01/03/3019 – 
31/05/2020 (15 
mesos) 
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Contracte Menor amb la Direcció d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència de la Generalitat de 
Catalunya (DGAIA) 
 
 

Servei d’atenció jurídica en protecció 
internacional a menors tutelats per la 
Generalitat 
 

 Assessorament jurídic 
a MENA sol·licitants 
d’asil. 
  

01/01/2019 – 
31/12/2019 (12 
mesos)  

El dret d’asil i el gènere: visibilitzant la situació 
de les dones desplaçades forçosament a 
Catalunya i garantint el seu accés efectiu a la 
protecció internacional  
 
 
 

Projecte d’atenció jurídica 
especialitzada i sensibilització 
enfocada a  dones refugiades 
 
 
 
 

 Assessorament jurídic 
a dones refugiades. 

 Treball en xarxa amb 
entitats de l’àmbit de 
l’asil, els drets 
humans i la 
immigració.  

 

 

01/01/2019 – 
31/12/2019 (12 
mesos) 

 

Defensors i defensores dels drets humans: 
visibilitzant experiències de l'ús de la no-
violència en la defensa dels drets humans als 
països del sud global 

Projecte de sensibilització en matèria 
de drets humans: elaboració d’una 
exposició per tal de visbilitzar la 
tasca desenvolupada per les 
persones defensores en països del 
Sud Global.  

 Elaboració d’una 
exposició itinerant sobre 
defensors/es de DDHH.  

La data d’inici i 
finalització es 
troben 
condicionades per 
la data d’aprovació 
de la convocatòria 
(calculem a mitjans 
de desembre de 
2019). La durada 
del projecte serà 
de 12 mesos.  
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Benvinguts i benvingudes a Catalunya: Foment 
del català i del voluntariat per la llengua amb 
persones refugiades i immigrants 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecte de foment de l’aprenentatge 
de la llengua catalana per a les 
persones sol·licitants d’asil, 
refugiades i migrants a través de 
parelles lingüístiques.  
 
 
 
 
 
 
 

 Foment de 
l’aprenentatge del 
català a través del 
voluntariat per la 
llengua.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

01/01/2019 – 
31/12/2019 (12 
mesos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sense refugi: els desplaçaments forçats per 
motius ambientals 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecte orientat a la visibilització en 
clau d’Educació per al 
Desenovlupament de les 
vulneracions de drets humans per 
motius ambientals que es 
produeixen al Sud global i són causa 
generadora de desplaçaments 
forçats. Realitzat en agrupació amb 
Taula per Mèxic.  
 
 
 
 
 

 

 Elaboració d’un informe 
acadèmic sobre el dret 
d’asil i els drets 
ambientals.  

 Organització d’una 
jornada de formació i 
reflexió sobre 
desplaçaments forçats 
per motius ambientals.  

 Xerrades en escoles 
sobre desplaçaments 
forçats per motius 
ambientals.  

 Accions de comunicació 
i incidència sobre 
desplaçaments forçats 
per motius ambientals.  

 
 
 
 
 

 

15/12/2019 – 
14/21/2020 (12 
mesos) 
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PROJECTES D’ACOLLIDA COMPLEMENTÀRIA PER A PERSONES SOL·LICITANTS D’ASIL I REFUGIADES 

 

TÍTOL OBJECTIU PRINCIPALS PRODUCTES FINANÇADOR DURADA 
 

CONCEDIT 

 Projecte Tenderol 
 
 
 
 

 Programa acollida complementària 
Sabadell 
 
 
 

 Acollida integral de 
persones desplaçades 
forçosament en situació 
d’especial vulnerabilitat i 
risc d’exclusió social 
(atenció jurídica, 
sociolaboral i 
psicològica).   

 01/01/2019 – 
31/12/2019 (12 
mesos) 

 

 Benvingudes refugiades: enfortim el dret d’asil 
a través de l’acollida, el voluntariat i la 
sensibilització ciutadana a Gavà’  
 
 

 Programa d’acollida complementària 
a Gavà (inclou acollida, 
sensibilització i foment del 
voluntariat) 
 

 Acollida de persones 
desplaçades 
forçosament en situació 
d’especial vulnerabilitat i 
risc d’exclusió social i 
foment del voluntariat.  

 01/01/2019 – 
31/12/2019 (12 
mesos) 

 

Benvingudes Refugiades: enfortim el sistema 

d'acollida de persones refugiades amb la 

participació activa dels municipis catalans. El 

cas del Prat del Llobregat  

 

Programa de prestacions a El Prat: 
punt d’informació sobre PI, programa 
d’atenció social i programa d’inserció 
sociolaboral 
 
 

 

 Gestió de prestacions 
per a persones 
sol·licitants d’asil i 
refugiades. 

 Inserció sociolaboral de 
persones sol·licitants 
d’asil i refugiades.  

 
 

01/01/2019 – 
31/09/2019 (9 
mesos) 
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Benvingudes persones refugiades: 
enfortim el dret d’asil a través de l’acollida, 
la convivencia intercultural i la 
sensibilització ciutadana al Prat de 
Llobregat 
 
 
 
 

Programa de prestacions: punt 
d’informació sobre PI, programa 
d’atenció social i programa 
d’inserció sociolaboral. 
Incorpora també acollida 
d’emergència per persones del 
municipi pendents d’entrar a 
Programa Estatal. Inclou també 
accions de sensibilització i de 
foment del voluntariat. 
 
 

 

 Gestió de prestacions per a 
persones sol·licitants d’asil i 
refugiades. 

 Inserció sociolaboral de 
persones sol·licitants d’asil i 
refugiades. 

 Accions de sensibilització, 
foment del voluntariat al 
municipi (participació en el 
DMPR, formacions internes 
sobre dret d’asil al personal 
de l’Ajuntament, etc.). 

 
 
 

 
 

 
 

01/10/2019 – 
30/09/2020 (12 

mesos) 

 

 
PROJECTES EUROPEUS 

 

TITOL OBJECTIU PRINCIPALS PRODUCTES FINANÇADOR DURADA 
 

CONCEDIT 

Projecte europeu EINRICH+ (resolt per la 
Comissió Europea i posat en llista de 
reserva) 
 

Projecte d’intercanvi europeu de 
bones pràctiques entre entitats 
especialitzades de Bulgària 
(Líder-Caritas Sofia), Polònia, 
Itàlia, Suïssa, Àustria, Grècia i 
Espanya.  

 Intercanvi de bones 
pàctiques en l’establiment 
de xarxes entre entitats i 
administracions locals i 
regionals d’acollida a 
persones refugiades.   36 mesos 

 

Projecte Europeu ACT- Alternative Care 
Training (resolt per la Comissió Europea i 
posat en llista de reserva) 
 
 
 

Projecte per millorar l’accés 
dels MENA entre 15 i 18 anys a 
sistemes d’acollida alternatius. 
Liderat per NIDOS (Països 
Baixos) amb la participació de 
Lumos (Bulgària), International 
Rescue Committee (Itàlia) i 
CCAR (Espanya) 

 Intercanvi de bones 
pràctiques a nivell europeu 
sobre sistemes d’acollida 
alternativa (no 
institucionalitzada) per a 
MENA sol·licitants de 
protecció internacional.  

01/01/2020 – 
31/12/2022 (24 
mesos) 

 


