
  
  

 

Projecte 2915 
 
EN DEFENSA DEL DRET D´ASIL: CONSOLIDACIÓ DE LA XARXA 
ASIL.CAT I CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ 

 
RESUM: 
 
La Xarxa Asil.cat es va constituir el maig de 2014 i la conformen un 
conjunt d'entitats catalanes especialitzades en l'àmbit de la protecció 
internacional. Aquestes entitats es troben organitzades de forma 
voluntària amb l'objectiu de millorar les capacitats d'acollida de la 
societat catalana de les persones sol·licitants de protecció 
internacional i d'apatrídia, refugiades, apàtrides i persones denegades 
de la protecció internacional, a través del reconeixement dels seus 
drets mitjançant la realització d'activitats d'assistència i atenció al 
col·lectiu, així com d'incidència, formació i sensibilització. 
 
Actualment, la Xarxa Asil.cat està integrada per les següents entitats: 
Accem, l'Associació Catalana per a la Integració d'Homosexuals, 
Bisexuals i Transsexuals Immigrants (ACATHI), l'Associació EXIL, 
l'Associació Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR), la 
Fundació ACSAR, el PEN Català, Sicar cat-Adoratrius, Creu Roja-
Catalunya i el Comitè Català de l'ACNUR). 
 
Pel que fa al projecte, els objectius són: 
 
- Reforçar el treball en xarxa en matèria de protecció internacional a 
través de la consolidació de les accions de la Xarxa Asil.cat. 
- Contribuir en el disseny de polítiques públiques de protecció 
internacional d'àmbit local i autonòmic que abordin les causes del 
desplaçament forçat, així com l'acollida de les persones desplaçades 
forçosament a casa nostra des d'una perspectiva de drets humans.  
- Enfortir les accions d'incidència en matèria de protecció  internacional a Europa, fomentant el treball en 
xarxa amb altres entitats i actors d'àmbit europeu. 
- Desenvolupar accions d'incidència política i social a fi d'incrementar la sensibilització ciutadana entorn de 
les persones refugiades i/o víctimes de greus violacions de drets humans i prevenir el sorgiment de 
discursos xenòfobs i racistes a Catalunya.  
 
Això es farà: 
 
Desenvolupant activitats d'incidència entorn al Pla de Protecció Internacional a Catalunya.  
Desenvolupant activitats de sensibilització i d'incidència social per a la defensa dels drets de les persones 
refugiades que es troben a Catalunya 
Donant projecció internacional a la Xarxa Asil.cat i establint partenariats amb altres entitats i 
organitzacions especialitzades en l'àmbit de l'asil a Europa, mitjançant viatges d'incidència i d'estudi. 
Generant reflexió per contribuir a la millora de les polítiques públiques d'acollida de persones refugiades a 
Catalunya. 
 
El Seminari vol constituir un espai de debat i d'intercanvi de bones pràctiques, que contribueixi a generar 
sinèrgies i col·laboracions futures amb entitats i organitzacions especialitzades en asil d'àmbit europeu. 
Amb posterioritat al Seminari s'elaborarà una publicació que recollirà les intervencions dels ponents 
participants.   
 
Les activitats dutes a terme des de la Xarxa Asil.cat es poden consultar a la pàgina web de la Xarxa: 
www.asil.cat i als perfils de Twitter (@wwwasilcat) i Facebook (https://www.facebook.com/wwwasilcat). 

Àmbit: 
Incidència Política 
 
Abast territorial:  
Tot el país 
 
Durada: 
Indeterminada 
 
Entitat que executa:  
Xarxa Asil.cat 
 
 
Pressupost 
 
Import total: 63.440,00 € 
Import sol·licitat: 31.720,00 € 
Import aprovat:   31.720,00 € 


