
Acollir més, acollir millor
a les persones refugiades
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La situació al món

� 60 milions de persones desplaçades 
a tot el món, a causa de guerres, 
conflictes i violacions de drets 
humans. 

� 40 milions no han creuat cap 
frontera,  20 milions són refugiades i 
sol·licitants d’asil. 

� > 80% romanen als països del Sud. 
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La situació al món
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La situació al mediterrani
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La situació al Mediterrani
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La situació al Mediterrani
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La situació a Europa
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Compromisos de reubicació
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� Els països rics només han reassentat en tres anys un 1,39% dels que han fugit de la guerra 
cap a Turquia, Jordània i el Líban.

� El Govern de l’Estat tan 
sols ha promès acollir 
600 sirians al llarg de 
2016, lluny dels 16.037 
que li correspondrien.

� Cal tenir en compte, a 
més, que dels 985 
sirians en països veïns 
que Espanya es va 
comprometre a acollir 
des de 2013, només 128 
han arribat a dia d’avui a 
territori espanyol.  

Compromisos de reassentament amb la UE
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 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Total 2.744 3.422 2.588 4.513 5.952 213 267 206 484 786 2.322 2.807 2.056 3.919 4.897

Ucraïna 4 12 21 14 946 1 2 250 1 9 17 8 813

Síria 19 97 254 721 1.681 21 29 114 166 18 55 226 692 1.567

Mali 14 41 99 1.482 620 1 1 7 197 87 13 40 88 1.431 495

Pakistan 63 78 97 102 144 14 30 4 27 30 50 68 83 93 112

Hondures 42 45 41 38 60 14 9 4 11 22 39 42 38 30 49

Sri Lanka 32 36 35 12 46 4 5 5 1 17 26 15 22 11 41

Rússia 65 36 57 65 9 8 1 8 16 49 51 25 43 50

Sol·licituds de protecció internacional presentades

Total Estat espanyol Catalunya

Sol·licituds admeses a l'Estat espanyol

� Sol·licituds de protecció internacional presentades i admeses a l’Estat 
Espanyol (2007-2014):

La situació a l’Estat espanyol
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Situació a Catalunya

� Principals nacionalitats ateses al SAIER

� Nombre de persones 
refugiades ateses al 
SAIER

2012 2013 2014 2015

304 424 811 1374

� Nombre de places 
programa estatal 
(2016): 250
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4500 refugiats
(2016-2017):

0,05% de la població
de Catalunya

4500 refugiats
(2016-2017):

4,16% dels 
immigrants arribats a 
Catalunya l’any 2014

� Moviments migratoris de persones de nacionalitat estrangera:

Situació a Catalunya
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Procés de protecció internacional Llei d’Asil 12/2009 

Una persona refugiada ho és perquè té temors fonamentats de ser perseguida per motius d’ètnia, religió, nacionalitat, 
opinions polítiques o pertinença a un determinat grup social, com per exemple per qüestions de gènere, orientació sexual o 
tràfic d’ésser humans; i, a causa d’aquests temors, no pot o no vol acollir-se a la protecció del seu país d’origen o de 
residència habitual.

Sol·licitud d’asil al país on es vol tramitar, 
frontera o  territori.

� Presentar la sol·licitud personalment el dia de l’arribada o en 30 dies màxim
� Entrevista i valoració
� Targeta Blanca 
� Informació de drets i obligacions

No admissió a tràmit Admissió a tràmit

� Oficina d’asil i refugi Ministeri Interior 
� Comissió Interministerial d’Asil i refugi 
� Procediment ordinari (6 mesos) o urgent (3 mesos)
� Targeta vermella

� Falta competència: Tractat de Dublín
� Incompliment de requisits
� Expulsió en 15 dies

Resolució (3 o 6 mesos)

Denegació
Estatut de 
protecció

� Immigració irregular
� Sortida en 15 dies.
� Possible via Llei 

Estrangeria

� Permís de treball i 
residència

� Expedició
documentació identitat

� Accés serveis públics: 
educació, sanitat, etc. 

� Reagrupament familiar
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El programa estatal d’acollida i integració de refugiats

� La presa de decisions està lluny del procés d’acollida-integració real, no compta amb Generalitat ni Ajuntaments
� el beneficiari no participa en les decisions que l’afecten més.
� El sistema és opac i no fomenta la cooperació entre les entitats i entre aquestes i els serveis públics .
� No es cobreix suficientment el període previ a la condició de sol·licitant de protecció internacional.
� És poc flexible i això provoca sovint el refús per motius vinculats a l’arrelament. 
� El període cobert no garanteix que finalitzi amb èxit la inserció. Acabat el període de cobertura, una part considerable de 

persones refugiades es troben en una enorme precarietat.

Mancances del programa estatal

FINS A 6 MESOS

FINS A 9 MESOS (col·lectius vulnerables)

FINS A 6 MESOS

FINS A 11 MESOS (col·lectius vulnerables)

FINS A 6 MESOS

FINS A 4 MESOS (col·lectius vulnerables)

PRIMERA ACOLLIDA

FINS A 30 DIES 
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Fase 1
Inclou allotjament en centre o habitatge, cobertura de 
necessitats bàsiques, atenció social, legal, psicològica, 
aprenentatge de llengües, valoració de perfils laborals, 
orientació i formació laboral.

Fase 2
Incorporació al sistema educatiu, sanitari i social, 
acompanyament per a la promoció de l’autonomia

( suport econòmic)

Fase 3 
Recolzament eventual, ajudes econòmiques esporàdiques
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Creació del Comitè per a l’Acollida de les Persones 
Refugiades

� El  Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades, amb Plenària formada per:

� Generalitat de Catalunya 

� Entitats municipalistes ( ACM i FMC ) 

� Diputacions 

� Ajuntament de Barcelona

� Consell de l’Advocacia Catalana

� Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

� Entitats d’acollida de demandants de protecció internacional

�9 grups de treball: Recursos, Sensibilització, Acollida, Infància, Gent Gran, Ocupació,...

�80 actors socials i institucionals
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Idees clau al voltant del refugi

� Nosaltres vam ser refugiats. Ningú ha escollit convertir-se en persona refugiada. El 
principal desig de les persones refugiades és poder retornar al seu país.

� Els països democràtics, en haver ratificat la Convenció sobre l’Estatut de les persones 
Refugiades de l’any 1951, tenen la responsabilitat d’acollir les persones refugiades.

� L’Estatut declara el compromís de Catalunya amb tots els pobles per construir un ordre 
mundial pacífic i just. L’article 138 ens atribueix la competència en matèria d’acollida.

� Si es complissin compromisos de reubicació i reassentament, la incidència demogràfica 
seria molt limitada.

� Els ajuts pels refugiats, han de ser addicionals als que rep qualsevol persona que es 
trobi en situació de risc d’exclusió. Cal facilitar-los l’accés als serveis normalitzats.

� Ja hi ha refugiats en territori català. És fonamental detectar i garantir un bon procés 
d’acollida i integració sociolaboral per contribuir a la seva plena autonomia.

� Per responsabilitat democràtica, cal acollir més.

� Per a la plena autonomia de les persones refugiades, cal acollir millor.
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Acollir més, acollir millor

Acollir més

� De 28 a 194 en tres 
mesos.

� 744 places ofertes per 
les entitats, les 
institucions i la 
ciutadania.
� Casa bloc: 140
� Sant Joan de Déu (Manresa): 

90
� La Conreria: 232
� Altres places del programa 

estatal: 102
� Inventari de recursos 

comitè: 180

� 1800 places. Objectiu del 
Govern de Catalunya per 
setembre de 2016

� 4500 places. Objectiu del 
Govern de Catalunya per 
2017
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�Complementar el programa estatal en matèria d’habitatge.

OBJECTIUS TIPOLOGIA ENTITATS

COBERTURA ABANS DE L'ETAPA PRÈVIA Cessió gratuïta Entitats gestores del programa 
estatal

REFÚS PROGRAMA Cessió gratuïta Entitats acreditades

FINALITZACIÓ PROGRAMA Cessió gratuïta / lloguer 
social 

Entitats acreditades

FASE INTEGRACIÓ DINS PROGRAMA Lloguer social / assequible Entitats gestores del programa 
estatal

Acollir millor

Acollir més, acollir millor
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�Treball per consens

�Treball multinivell 

TREBALL MULTINIVELL

Arribada Entitats i oficines d'atenció al públic

Empadronament Ajuntaments

Escola Generalitat, Ajuntaments i comunitat escolar

Salut Generalitat, Ajuntaments i comunitat 

Llengua CNL, Escoles d'Adults, EOI, Entitats

Habitatge Generalitat, Ajuntaments , Particulars, Entitats 

Ocupació
Ajuntaments, Generalitat, Obra social "la Caixa"  programa 
Incorpora, RSC, PRT (SIMC)

Convalidació de títols SARU, Ensenyament

Reconeixement de l’experiència Generalitat (Institut Català de Qualificacions Professionals)

Memòria i convivència
Ajuntaments, Generalitat (SIMC), Entitats, Famílies 
particulars

Acollir millor

Acollir més, acollir millor
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�Contracte programa 2016 amb consells comarcals i ajuntaments. 4.964.536€, 104 ens locals (42 
comarques i 62 ajuntaments de més de 20 mil habitants).

�Pressupostos previstos per 2016 en polítiques d’acollida i integració per a persones refugiades.

�Convenis amb entitats gestores d’habitatge social.

�Acords amb entitats per al seguiment del procés d’acollida.

�Convocatòria de subvencions: Protecció internacional, programes d'acollida, integració i 
sensibilització en relació amb persones sol·licitants de protecció internacional.

� Projecte de mentoria familiar
� Estudiants i professors universitaris
� Sensibilització a les escoles i als esplais

�Accions de comunicació: pla de comunicació i web Refugee.gencat.cat

�Accions jurídiques:

� Desenvolupament de la Disposició addicional IV de la Llei 12/2009, propostes de millora de la 
Llei i incidir en el Reglament pendent.

� Reclamar el compliment de l'article 138 Immigració de l’EAC.
� Elaborar model de refugi per a un nou país.

Acollir millor. Actuacions 2016

Acollir més, acollir millor
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�Incidir en les solucions als conflictes que provoquen l’exili

�Incidir en la política comú de la UE i repartiment solidari just i sostenible entre països i 
prendre com a referència models d’èxit com ara el canadenc.

�Facilitar la implementació dels programes de reassentament i reubicació.

�Proposar visats humanitaris que puguin oferir oportunitats per sol·licitar l’asil prioritàriament 
per a: col·lectius vulnerables, per preservar la unitat familiar, existència de llaços amb Catalunya 
i que valorin la capacitat per integrar-se.

�Crear programes de patrocini privat que permetin l’acollida de persones refugiades amb la 
col·laboració de la societat civil, les ONG, les universitats i les autoritats

�Flexibilitzar els criteris de reagrupació familiars

I també:

Acollir més, acollir millor
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Nosaltres també vam ser refugiats.

Ningú ha escollit ser una persona refugiada.

El principal desig de les persones refugiades és que acabin les causes que les van 
fer marxar per poder retornar al seu país.

Complir el deure de protecció internacional ens fa ser una millor democràcia.

Acollir el refugi ens fa ser un país millor.

“Per com percebem i acollim els altres, els diferents, es pot mesurar el nostre grau de 
barbàrie o de civilització” Tzvetan Tódorov



TreballiAfersSocials.gencat.cat

Gràcies per la vostra atenció


