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Entitats que conformen la xarxa

La Protecció
Internacional

Som un conjunt d’entitats organitzades de forma 
voluntària i sense personalitat jurídica pròpia amb 
l’objectiu de 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. 

El nostre objectiu 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, a través del 
reconeixement dels seus drets a través de la realització 
d’activitats d’assistència, atenció, incidència, formació i 
sensibilització.

Programa EEA
ASIL.CAT compta amb el cofinançat del Mecanisme Financer
de l’Espai Econòmic Europeu (EEA Grants) que té com a objectiu 
contribuir a la reducció de les desigualtats econòmiques i socials, 
així com reforçar les relacions entre els estats donants (Islàndia, 
Liechtenstein i Noruega) i els estats beneficiaris (17 estats de la 
UE). La Plataforma d’ONG d'Acció Social és l’Organisme Operador 
del Programa de Ciutadania Activa que està dotat amb 4,6 
milions d’euros destinats a l’enfortiment de les ONG i la seva 
contribució a la justícia social i el desenvolupament sostenible.

Detecció, assessorament i recursos
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Ha patit alguna vulneració dels Drets Humans durant el viatge? 
Com ha viatjat? Com ha arribat? Quan? Ha contret algun deute 
o obligació?

Els indicis físics i/o psicològics
• Llenguatge corporal/marques físiques de ferides.

• Tristesa, angoixa, ansietat, nerviosisme, pors, mostres 
 d’irritabilitat, alteracions del son o la gana.

• Reticència a parlar del seu país o a adreçar-se a les autoritats 
 (policia, Delegació del Govern...)

Què pots fer davant d’un cas
de Protecció Internacional?
• Posar-te en contacte amb les entitats que conformen la Xarxa 
 Asil.Cat i amb l’ACNUR per a qualsevol dubte i derivar el cas, 
 si és adient. 

• Fer la sol·licitud de protecció internacional a la subdelegació 
 del govern corresponent. 

Quins recursos gratuïts hi ha
a disposició de les persones 
sol·licitants de Protecció 
Internacional i per als 
professionals? 

Recursos jurídics 
Us recomanem la Guia d’actuació en l’assistència jurídica als 
sol·licitants de protecció internacional, realitzada per l’ACNUR, 
que es pot descarregar a www.acnur.es. 

A més a més, algunes de les entitats de la Xarxa Asil.Cat 
disposen d’equips jurídics que us poden ajudar durant el 
procediment de sol·licitud d’asil. 

Recursos socials i sociolaborals 
• Recursos d’acollida temporal per a sol·licitants de protecció 
 internacional. Garanteixen un habitatge temporal i alhora 
 treballen en els aspectes que poden afavorir la seva inclusió 
 social.

• Servei d’intermediació laboral/itineraris d'inserció sociolabo
 ral per a sol·licitants de protecció internacional i persones 
 refugiades. 

• Cursos formatius per enfortir les competències transversals
 i tècniques i afavorir el seu accés al mercat laboral. 

Atenció psicològica i psiquiàtrica/accés
a altres recursos sanitaris: 
L’atenció psicològica i psiquiàtrica s’enfoca des de l’expressió 
de la paraula, el cos, la ment o la creativitat per treballar la 
recuperació del trauma i el restabliment de les relacions 
afectives de les víctimes de violacions dels Drets Humans. 
També ens podem ocupar de la intermediació i 
l’acompanyament a recursos sanitaris generalistes o 
especialitzats.

Atenció a col·lectius específics:
Les entitats que conformen la Xarxa Asil.Cat tenen programes 
específics per a col·lectius LGBTI, víctimes de tràfic d’éssers 
humans, defensors dels Drets Humans, o escriptors/es 
perseguits/des i altres col·lectius víctimes de violència.

Recursos d’incidència / sensibilització /
formació:
Denúncia: Per denunciar casos de discriminació o de 
vulneració dels Drets Humans de sol·licitants de protecció 
internacional, d'apatrídia, persones amb l'Estatut de Refugiat
o altres formes de protecció concedides o migrants en situació 
de vulnerabilitat, poseu-vos en contacte amb alguna de les 
entitats a través de la la Xarxa Asil.Cat.

Sensibilització: Disposem de programes educatius i/o de 
sensibilització per donar a conèixer la situació de les persones 
amb necessitats de protecció internacional tant a Catalunya 
com arreu del món.

Formació: Si detecteu una necessitat de formació en algun 
àmbit relacionat amb les persones refugiades, apàtrides, 
sol·licitants de protecció internacional o apatrídia, víctimes de 
tortura, víctimes de tràfic d’éssers humans o d’algun col·lectiu 
relacionat, podeu posar-vos en contacte amb la Xarxa.

Les migracions són moviments complexos
de població compostos per persones migrants 
i també per persones refugiades. Aquestes 
sovint no són conscients de la seva condició 
de refugiades i dels drets que les emparen. 
A Catalunya també arriben persones amb 
necessitats de protecció internacional. Per això, 
cal fer-ne una bona identificació per tal que 
puguin sol·licitar la protecció internacional
i puguin acollir-se als diferents programes i 
serveis que són a la seva disposició. 
La Llei 12/2009 és la que regula el dret d’asil
i la protecció internacional.

Claus per a la identificació d’un
cas de Protecció Internacional 
Per garantir que aquestes persones puguin accedir als seus 
drets, és indispensable que siguin identificades a partir de 
preguntes que tinguin relació amb:

El país d’origen
Hi ha un conflicte armat? És un país amb mancances 
democràtiques? Hi ha persecucions a determinats grups o 
persones? S’hi respecten els Drets Humans? Hi ha llibertat 
d'expressió i d'associació? Hi ha perill de tornar al seu país 
d’origen?

Els motius de l’inici d’un procés migratori
Ha estat un procés voluntari o s'ha vist obligada a marxar? Ha 
patit persecució, amenaces, coacció, violència, tortures, tractes 
cruels o inhumans?

Pertany a una minoria política, ètnica, religiosa, nacional o a un 
altre col·lectiu perseguit com ara el de lesbianes, gais, bisexuals, 
transsexuals, intersexuals (LGBTI), etc.? 

Podria ser una víctima de tràfic d’éssers humans amb finalitats 
d’explotació sexual, laboral o mendicitat? Fuig de la violència 
masclista? Fuig de pràctiques nocives com és ara la Mutilació 
Genital Femenina (MGF)?

http://www.acnur.es/PDF/guia_abogados2012_catala_20121210230053.pdf
http://www.acnur.es/PDF/guia_abogados2012_catala_20121210230053.pdf

