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LÍNIES D'ACTUACIÓ

PROMOCIÓ DELS DRETS I L'ACOLLIDA DE LES PERSONES REFUGIADES

Des  d'Ambdrets  partim  de  la  idea  que  un  país  que  rep  persones  refugiades  no  és

necessàriament un país d'acollida, i els països del Sud d'Europa (Grècia, Itàlia i Espanya)

en són un bon exemple. Un país d'acollida és aquell  que estén la mà a les persones

refugiades, que es solidari amb elles;  que els acompanya en el seu procés d'integració1 i

treballa per garantir-ne la igualtat d'oportunitats, conscients que les persones refugiades

es troben en una situació de desavantatge social que cal revertir; que reconeix les seves

aportacions i bagatges i que s'implica en les causes que originen persones refugiades.

Des  d'aquesta  perspectiva,  des  d'Ambdrets  hem assessorat  a  administracions  locals,

supralocals i  autonòmica i a partits polítics en les quatre potes que al nostre entendre

conformen l'acollida. I hem defensat la institució de l'asil,  donat a conèixer la situació de

les persones refugiades, al conjunt de la ciutadania.

Organitzant  i  participant,  juntament amb l'Associació Catalana per  la Pau, al  2017,  un

seminari sobre el dret d'asil  i  les vulneracions dels drets de les persones refugiades a

l'Estat espanyol:

1 Entesa com  l'exercici dels seus drets laborals, jurídics i socials. 





El  22  de  febrer  de  2018,  i  conjuntament  amb l’Associació  Catalana  per  la  Pau  vam

celebrar  la  jornada  Els  reptes  de  l'acollida  de  les  persones  refugiades  convocant

diferents  experts  per  abordar  els  desafiaments  que  representa  l’arribada  de persones

refugiades, tant des de l’àmbit local i nacional, com a nivell internacional. La jornada ‘Els

reptes en l’acollida de les persones refugiades’ va reunir al Centre Cívic del Pati Llimona

uns  cinquanta  assistents,  que  van  poder  conèixer  alguns  dels  models  i  solucions

proposats  des  de  les  organitzacions  i  les  administracions,  així  com  el  testimoni  de

persones que han patit l’exili de prop o en primera persona. 

https://ambdrets.org/2018/03/22/propostes-per-millorar-la-institucio-dasil-i-la-proteccio-de-
les-persones-refugiades/

I per la tarda, el mateix 22 de febrer,  vam realitzar una Taula de Treball amb diferents

municipis, una quinzena, en què es van elaborar propostes per millorar l’acollida de les

persones refugiades a nivell local i com havia de ser la coordinació tant amb la Generalitat

de Catalunya com amb les associacions de suport a les persones refugiades.

Per enmarcar la taula de treball vam elaborar el Decàleg amb Propostes per a millorar 

la institució d'asil i l'acollida de les persones refugiades a Catalunya. 

https://ambdretsdotcom.files.wordpress.com/2018/03/propostes-asil-20181.pdf    

PROPOSTA  IMPLEMENTACIÓ  PROGRAMA  DE  MENTORIA  EN  L'ACOLLIDA  DE

PERSONES REFUGIADES COM A POLÍTICA PÚBLICA

Al llarg del 2017 fins a principis del 2018, en coordinació amb la Secretaria d’Igualtat,

Migracions  i  Ciutadania,  es  dur  a  terme la  formació  del  programa de  mentoria  per  a

persones  refugiades  que  es  realitza  per  part  de  la  Secretaria  en  col·laboració  amb

diferents entitats i amb el suport de la Fundació Obra Social La Caixa. 

L’objectiu  d’aquest  programa és oferir acompanyament  a  les persones refugiades que

sol·liciten protecció internacional a l’estat espanyol i resideixen a Catalunya,  a través d’un

grup de mentors/es, per tal de facilitar-los el seu procés d’integració i vincular-los a xarxes

locals, veïnals i comunitàries. 

Per tal de participar com mentor/a en aquest programa cal participar en un procés de

formació  de  24  hores (12 sessions  de  2  hores  durant  6  setmanes).  Durant  aquestes



sessions,  les  persones  que  hi  participen  reben  formació  sobre  aspectes  de  mentoria

social,  sobre  el  marc  de  protecció  internacional,  sobre  la  realitat  de  les  persones

refugiades al nostre país i sobre les tasques que hauran de desenvolupar.

En el marc del programa de formació de mentoria per a persones refugiades, l’associació

Ambdrets ha estat encarregada de dissenyar els continguts de la formació, elaborar els

materials i impartir-la. Les activitats realitzades dins aquest marc han estat les següents:

1.- Elaboració de materials:

Des de l’entitat s’ha elaborat un document base de la formació que recull i desenvolupa

els conceptes bàsics del programa. D’una banda, en relació a la protecció internacional, el

marc legal internacional, estatal i català de les polítiques d’asil així com les experiències

de les persones refugiades i  d’altre banda, el concepte de mentoria social, els principis

bàsics de la relació, els seus límits i la presentació d’experiències d’àmbit internacional i

local al respecte. 

Tasques realitzades:

- Recerca bibliogràfica, selecció i estructuració de continguts.

- Redacció del document

- Disseny, il·lustració i maquetació de quatre documents (edició digital).

2.- Elaboració materials formatius:

A part del material bibliogràfic de base s’ha elaborat el contingut curricular dels cursos

a partir de la demanda feta des de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. Els

continguts del curs s’han estructurat en quatre grans blocs:

 Continguts sobre asil i protecció Internacional, així com la situació de les persones

refugiades al nostre país.

 Continguts sobre mentoria social.

 Continguts relacionats amb diversitat cultural.

 Continguts vinculats amb la tasca concreta que hauran de realitzar les persones

que facin la mentoria de persones refugiades.



Tasques realitzades:

- Definició de continguts, recerca  i disseny del contingut curricular.

- Elaboració i selecció de continguts de suport per a la formació (Power-

points, dinàmiques, material de suport audiovisual) 

- Avaluació de la formació i redisseny a partir de les primeres experiències.

3.- Formació de formadors/es:

Per tal de poder formar als 2.000 mentors/es interessats en el programa, s’ha ampliat el

nombre de formadors que han realitzat els cursos de formació per a mentors/es. Des de

l’Associació  Ambdrets  s’ha  impartit  aquesta  formació  a  formadors/es  seleccionats  pel

personal de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. S’ha realitzat la formació per

a una vintena de formadors/es.

S’ha realitzat una formació grupal de 6 sessions per a formadors/es. Algunes sessions

s’han repetit per tal d’oferir horaris alternatius per garantir-ne l’assistència. Paral·lelament

s’han ofert sessions individuals per reforçar aspectes específics en funció de la demanda

del formador/a individual.  També s’han elaborat  guies didàctiques de cada una de les

sessions per als formadors/es.

Tasques realitzades:

- Definició de continguts, recerca  i disseny del contingut curricular.

- Elaboració de materials per a formadors:

o Elaboració de guies didàctiques de les sessions per a formadors/es

(12 guies).

o Elaboració de generador de dinàmiques situacionals de rol playing.

o Recull de materials complementaris.

- Elaboració  i  impartició  de  la  formació  de  formadors/es  (10  sessions

grupals). 

- Assessorament individualitzat per a formadors/es (18 trobades)

4.- Realització de sessions de formació d’equips de mentors/es:

Un cop realitzada la formació de formadors/es, l’Associació Ambdrets s’ha encarregat

de realitzar els curs impartits a la ciutat de Barcelona. S’han impartit un total de 12



cursos mitjançant 3 formadors diferents. A cada curs ha participat  un grups d’unes

quinze/vint persones inscrites al programa de mentoria.

Tasques realitzades:

- Realització de 12 cursos a la ciutat de Barcelona en la que hi ha participat

180/240 persones interessades en ser mentora a una persona refugiada.

INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

Ambdrets  té  presència  a  les  xarxes  socials,  principalment  a  twitter,  on  opinem  i

reflexionem entorn temes d'actualitat sobre migracions, asil i drets humans. Alhora que

participem a les  conferències i  entrevistes  als  mitjans  de  comunicació  a  les  que  ens

conviden, de les que destaquem les següents:

- Sessió formativa sobre el Dret d'asil i la protecció internacional a l'Ajuntament de Sant

Cugat

-  Sessió sobre el dret d'asil al cicle de formació: “La paz y los derechos de las víctimas

colombianas  en  el  exterior”  organitzat  per  Internacional  Action  for  Peace  i  la  Taula

Catalana per la Pau i els drets humans a Colòmbia



-Participació en la Taula “Impacte del Covid-19 en els pobles empobrits, en conflicte armat

i població migrant i refugiada.



En els darrer dos anys Ambdrets no ha sol·licitat fons de finançament per mantenir la seva

activitat per problemes aliens a la pròpia associació. Ambdrets no compte, ara per ara, de

cap  persona  alliberada  que  dediqui  part  de  la  seva  activitat  al  desenvolupament  de

l'associació,  totes  les  persones  que  hi  col·laborem  ens  dediquem  a  altres  activitats

laborals i  això ha dificultat el disseny i  implementació de programes i projectes durant

aquest període.

Amb tot, Ambdrets es troba en un altre moment i per això reempren la seva activitat i el

treball de:

– Defensa dels drets de les persones refugiades i migrants

– Propostes que millorin l'acollida de les persones refugiades i migrants, en les seves

quatre  dimensions:  en  l'acompanyament  en  el  seu  procés  d'integració;  en

propostes  per  garantir-ne  la  igualtat  d'oportunitats;  en  el  reconeixement  de  les

seves aportacions i bagatges i en la implicació en les causes que originen persones

refugiades i migrants.


