Projecte 2918
ACCIÓ FORMATIVA I DE SENSIBILITZACIÓ DEL FENOMEN DE REFUGI
EN ELS CONFLICTES BÈL·LICS DES D’UNA PERSPECTIVA
PLURIDISCIPLINÀRIA
RESUM:
Des d’AMIC es proposa elaborar una campanya informativa que faciliti
informació,sensibilització i promogui la col·laboració de la societat civil
catalana.
Es proposa fer-la des de una perspectiva multidisciplinària (cada part
serà elaborada per un expert de reconegut prestigi en el seu àmbit) i
mitjançant un “quadern informatiu” (de gran impacte visual i en format
paper i electrònic) que, aprofitant l’estreta relació entre AMIC i el
sindicat UGT, podria arribar a més de 200.000 persones a tot
Catalunya.
El quadern informatiu serà desenvolupat des de cinc perspectives
disciplinaries diferents:
1) Històrica: Redactada i signada per un historiador (professor
universitari per exemple) que expliqui de manera breu, concisa i
senzilla els fets històrics més importants que han provocat
aquest conflicte armat i, conseqüentment, l’èxode massiu de
persones cap a Europa.
2) Periodística: Redactada i signada per un periodista reconegut i
amb àmplia experiència en la cobertura d’aquest tema, que
expliqui molt gràficament quin és el camí o recorregut que fan
les persones per arribar fins Europa.

Àmbit:
Creació d'un quadern informatiu
per sensibilitzar sobre la crisi
dels refugiats
Abast territorial:
Tot Catalunya
Durada:
9 mesos
Entitat que executa:
AMIC – Associació d’Ajuda
Mútua d’Immigrants a Catalunya

Pressupost
Import total:
7.427,54 euros
Import sol·licitat: 4.612,89 euros
Import aprovat: 2.465,13 euros

3) D’acollida: Redactada i signada per una figura política de la
Generalitat de Catalunya, que expliqui de manera molt concreta
les polítiques socials que el Govern està posant en marxa per
donar acollida als refugiats que ja han arribat i que arribaran.
4) Legal: Redactada i signada per un advocat d’una entitat especialista en refugiats (ACSAR,
CEAR...etc.) que expliqui de manera senzilla quin és l’estatus legal d’un refugiat i la seva família i
com això influeix en la seva integració social i laboral.
5) Solidària: Redactada i signada pel representant d’una entitat/plataforma social que estigui canalitzant
la solidaritat de la ciutadania i que expliqui què poden fer aquelles persones interessades a sumarse a aquesta iniciativa
Aquest quadern serà reproduït en format electrònic i penjat a les distintes xarxes socials d’AMIC i de
l’UGT, inclòs el butlletí del afiliat, que ja per si mateix arriba a més de 150.000 persones. A més, és farà
una tirada impresa en paper, que serà distribuïda entre el delegats del sindicat UGT (20.000).

