FAQ: PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Aquesta és una llista de qüestions pensades perquè des dels ajuntaments es pugui
respondre a la ciutadania
RESPECTE L’ACOLLIDA DE PERSONES REFUGIADES AL MUNICIPI:
o

L’asil és una competència de l’administració central que depèn del Ministeri de l’Interior.
Les CCAA no tenen competències en matèria d’asil. Tanmateix, la Generalitat de
Catalunya, a través de la Direcció General d’Immigració, ha creat un Comitè Operatiu
d’Ajuda als Refugiats per coordinar l’acollida de les persones que arribin a Catalunya.

o

L’Estat, en virtut de la seves competències, decidiria de forma conjunta amb les CCAA
la distribució territorial d’aquestes persones a mesura que vagin arribant. Malgrat tot,
l’Estat espanyol ja ha acceptat acollir 14.931 persones en el marc del Programa de
Reubicació de la UE de persones refugiades provinents d’Itàlia i Grècia així com 1.200
persones reassentades de tercers països. Encara no se sap la xifra total de persones
refugiades que arribaran a Catalunya i, per tant, no se sap quantes n’arribaran a cada
municipi, però en qualsevol cas l’arribada serà progressiva.

o

Algunes de les persones refugiades arribaran amb la condició d’asil reconegut. Això vol
dir que tindran dret a treballar des del primer dia. En el marc del Programa de
Reubicació de la UE de persones refugiades, aquestes arribaran de forma legal al
territori estatal per tal de tramitar les seves sol·licituds d’asil segons marca la Llei
12/2009 reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària.

o

Tot i que l’estratègia d’acollida serà majoritàriament cofinançada per la UE i l’Estat
espanyol, aquesta podria ser complementada per altres administracions
descentralitzades en virtut de les seves competències en matèria d’acollida i integració
de persones nouvingudes.

o

L’acollida de persones amb necessitats de protecció internacional (sol·licitants d’asil,
refugiats, apàtrides...) requereix la seva incorporació a serveis/programes d’atenció
multidisciplinar/multidimensional. Els més rellevants són:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Informació i orientació
Intervenció social
Acollida temporal
Ajudes econòmiques
Ocupació
Atenció psicològica
Assistència jurídica
Traducció i interpretació
Primera acollida en territori nacional i llocs fronterers

Les entitats dedicades a acollida / suport de persones refugiades i/o víctimes de tràfic
de persones són: Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Accem, Fundació ACSAR,
Creu Roja, PEN Català, ACATHI, Centre Exil, Sicart.cat-Adoratrius. La Xarxa que
aglutina aquestes entitats és Asil.cat: www.asil.cat
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RECOMANACIONS:
o

Per respondre a la recollida de material:
Es desaconsellen de moment les campanyes de recollida de materials de qualsevol
tipus. Són més efectives les aportacions econòmiques perquè les entitats
especialitzades puguin adquirir els materials necessaris adequats a cada
circumstància.

o

Per respondre a l’acollida de persones refugiades en famílies:
Cal no generar falses expectatives a la gent que s’està oferint per acollir persones
refugiades a casa seva. En principi, l’acollida no serà viable en famílies ja que es tracta
d’un procés a llarg termini que requereix, per la situació en què aquestes persones que
arriben o arribaran a Catalunya, un seguit de recursos i dispositius d’acompanyament
que no es poden desplegar en una casa particular. Es pot explicar, per exemple, que
l’acollida d’aquestes persones és radicalment diferent a l’acollida de nens sahrauís que
moltes famílies fan cada estiu al país.

o

Per respondre al funcionament del sistema d’acollida:
Ja existeix un sistema d’acollida de refugiats i és important que es conegui i s’articuli
coordinadament per tal de no crear xarxes paral·leles que podrien generar
descoordinació i desigualtat.

RESPECTE COM COL.LABORAR AMB LA CAMPANYA DE SUPORT :
DES DELS AJUNTAMENTS O ENS SUPRAMUNICIPALS:
o

El Fons Català ha obert aquesta campanya P.2833:
http://monlocalrefugiats.weebly.com/assistegravencia.html

o

L’ajuntament o ens supramunicipal aprovarà l’import que destina a la Campanya a
través de l’òrgan decisori que consideri més adient: Ple Municipal, Junta de Govern
local, decret d’Alcaldia, etc.
DES DE LA CIUTADANIA:

o

Si des de ciutadania es volen fer aportacions privades, es poden facilitar els següents
comptes corrents del Fons Català de Cooperació:

-

Triodos Bank, codi IBAN: ES47 1491 0001 2620 0525 7510

-

BBVA, codi IBAN: ES91 0182 6035 4102 0160 8531

-

CaixaBank, codi IBAN: ES79 2100 3200 9625 0002 9627
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