
 

 

 
 

 
 
 

En defensa del dret d’asil 
Visibilitzant les múltiples causes dels desplaçaments forçats i la 
situació de les persones desplaçades forçosament a Barcelona en 
l’actual context derivat de la COVID-19  

 

Programa impulsat per la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. 
 
Un programa integral formatiu per a educadors i educadores que constarà d’un curs online de 
15 hores on s’oferirà a docents material pedagògic per tractar a l’aula el tema de la migració, la 
defensa dels drets humans i les seves vulneracions i la resposta de l’asil a aquest fet. A més hi 
haurà 2 sessions via videoconferència: 1 inicial de presentació de la situació i explicació dels 
recursos i 1 final on es convidarà als centres participants que exposin els resultats obtinguts 
dins del programa. Aquesta formació, a més, anirà acompanyada de xerrades de sensibilització 
sobre protecció internacional i les causes que es troben a l’origen dels desplaçaments forçats 
com ara les vulneracions dels DESCA, les persecucions per motius de gènere i les 
persecucions al col·lectiu LGTBIQ+ i es desenvoluparan en centres educatius de la ciutat de 
Barcelona.  
 
 

  
 

 
A QUI VA ADREÇAT 

 
Centres educatius públics i 
concertats 

 
ETAPA 

 
Cicle superior de primària, ESO i 
batxillerat. 

 
DURADA 

 
2 mesos.  

 
Les activitats es duran a terme en format online i/o presencial en funció de com evolucioni la 
pandèmia de la COVID-19. Tant la formació per a educadors/es com les xerrades de tindran 
focus en les vulneracions de DESCA, en centres educatius de primària, secundària i batxillerat 
de Barcelona. En  la formació s’inclourà la participació de persones refugiades ateses per la 
CCAR en qualitat de testimoniatges, per tal d’afavorir la participació directa d’aquestes 
persones en el projecte i fer-les partícips de les accions orientades a la reivindicació dels seus 
drets, vetllant en tot moment perquè la seva participació sigui paritària a nivell de gènere.  
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CONTEXT 
 

El present projecte té per finalitat dotar d’instruments pedagògics a educadors i educadores i 
promoure l’educació en matèria de desplaçaments forçats i dret d’asil entre els joves de 
Barcelona, amb la finalitat de que esdevinguin coneixedors de les històries d’exili i 
vulneracions de drets humans viscudes per les persones refugiades arreu del món, així com 
de la gran diversitat de causes que les empenyen a abandonar els seus països d’origen i 
cercar un refugi segur a Europa. Una realitat que segueix essent extremadament necessari 
visibiltzar, considerant que segons dades de l’ACNUR, hi ha 79,5 milions de persones 
víctimes de desplaçament forçat al món, les quals representaven un augment en 8,7 milions 
respecte als 70,8 milions registrats en la darrera anualitat.  

 

En aquest context, Barcelona ha estat la segona província de l’Estat amb un major nombre de 
persones sol·licitants (7.326), precedida únicament per Madrid. Unes persones desplaçades 
forçosament que, degut a l’impacte sanitari i socio-econòmic derivat de la COVID-19, han vist 
agreujar-se les seves situacions de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social durant el 2020. Tal i 
com menciona l’Informe de la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) de l’any 2020, 
la COVID-19 ha accentuat moltes precarietats que ja existien prèviament entre el col·lectiu de 
persones desplaçades forçosament. Per la població amb necessitat de protecció internacional, 
el virus ha estat un factor determinant en l’empitjorament i cronificació de les seves condicions 
de vida, convertint-les en més precàries i més vulnerables. Les situacions de confinament, la 
pèrdua de la feina, les dificultats de mantenir les distàncies i les mesures de prevenció en 
habitatges compartits han accentuat problemes que ja existien amb anterioritat. Alhora, a 
aquest increment en la vulnerabilitat del col·lectiu derivat de la pandèmia, cal sumar-hi l’auge 
dels discursos xenòfobs i racistes contraris a l’acollida de persones refugiades i a la 
convivència intercultural, que han pres força arreu d’Europa (i en països com l’Estat espanyol) 
en els darrers anys, els quals molt probablement, es seguiran intensificant en el futur 
incrementant-se, en part i probablement, degut a l’impacte social i econòmic negatiu de la 
pandèmia.   

 

En base a l’anterior, resulta fonamental que des de la ciutat de Barcelona, obertament 
intercultural, respectuosa de la diversitat i compromesa amb l’acollida de població refugiada, 
es continuïn desenvolupant iniciatives enfocades a sensibilitzar, formar i conscienciar a la 
ciutadania respecte a la realitat de les persones desplaçades forçosament arreu del món, així 
com la necessitat de garantir-los l’accés efectiu al dret d’asil, tal i com s’estableix en la 
Convenció de Ginebra sobre l’estatut dels refugiats de 1951, ratificada per estats com 
l’espanyol. Una defensa del dret d’asil que resulta fonamental actualment, si es pren en 
consideració el fet que durant el 2020, el 73% de les persones que sol·licitaren protecció 
internacional a l’Estat espanyol van veure les seves sol·licituds denegades.  

 

 
OBJECTIUS 
 

 Dotar de recursos pedagògics als educadors i educadores dels centres de la ciutat de 

Barcelona 

 Mostrar la realitat de les refugiades que es troben a Barcelona i les situacions de 

vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social que pateixen, les quals s’han vist accentuades arrel de 

l’impacte sanitari i socioeconòmic de la pandèmia de la COVID-19.  
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 Sensibilitzar i formar als i les joves barcelonins/es a través de l’educació i el foment de la 

creativitat, per tal de promoure la seva presa de consciència i solidaritat amb les persones 

refugiades.  

 Involucrar als educadors i educadores de Barcelona en la sensibilització sobre el dret d’asil, 

els desplaçaments forçats i les vulneracions de drets humans que s’hi troben a l’origen.   

 
A QUI VA ADREÇAT 
 
Cicle superior de primària, ESO, batxillerat. 

 
DURADA 
 
Fases/continguts calendari: 
 
Primera fase: 
Formació inicial,  octubre 2021  
Segona fase: 
Tallers de Sensibilització, primer trimestre curs 2021-2022. Cada taller té una durada d’entre 1 i 
1’5 hores, cada centre podrà demanar d’un a tres tallers per grup participant 
Tercera fase:  
Propostes a l’aula de cada centre, durant el primer i/o segon trimestre del curs 2021-2022. 
Quarta fase: 
Presentació de projectes de centres, segon trimestre curs 2021-2022. 

 
DESCRIPCIÓ 
 
El programa s’inicia amb un curs dirigit al professorat donat que aquest es troba en contacte 
directe amb la població jove, un col·lectiu al qual resulta imprescindible sensibilitzar si es vol 
contribuir al canvi social. Per a la realització del curs s’utilitzarà també, de manera 
complementària, altres materials elaborats per la CCAR com per exemple la maleta antirumors 
sobre refugi ‘El dret d’asil: totes les persones podem ser refugiades’ (pot ser consultada a: 
www.maletarefugi.ccar.cat). La finalitat és no només donar a conèixer la realitat dels 
desplaçaments forçats entre els i les alumnes, sinó capacitar el professorat per tal que aprengui 
a desenvolupar l’eina, incrementant els efectes multiplicadors i la sostenibilitat futura del 
projecte. 
 
El curs tindrà un format online per ser el més adient per tal d’assegurar-hi l’assistència del 
màxim de professors i professores possible, donat que el fet que la formació sigui online permet 
que la persona participant pugui adaptar-la a les seves limitacions horàries. No obstant això, el 
curs es complementarà amb dues sessions virtuals cadascuna, una inicial per presentar els 
materials i una final on els centres podran presentar els seus projectes i posar-los en comú. 
Aquestes sessions permetran posar en comú els coneixements adquirits i també debatre al 
voltant dels mòduls formatius cursats. 
 
Malgrat sigui susceptible de patir modificacions durant el projecte, a mode orientatiu el 
programa del curs serà el següent: 
 
I. Marc conceptual sobre el dret d’asil i les persones refugiades. 
II. Com treballar els drets humans a l’aula vinculant-los a la realitat de l’asil i els desplaçaments 
forçats. 
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III. Les persones refugiades i els seus processos d’inclusió a casa nostra: eines per al combat 
de rumors, estereotips i prejudicis envers les persones refugiades. 
 
A més, i per a tots els centres participants, es duran a terme tallers de sensibilització per a 
alumnes on intervindrà una persona especialista en Drets Humans, asil i refugi i una persona 
refugiada que donarà testimoni. Prèviament al taller, els i les professores recopilaran amb 
l’alumnat preguntes dirigides a la persona refugiada que prestarà el seu testimoniatge i 
posteriorment es durà a terme el taller, que es dividirà en els següents continguts:  
- D’entrada, el o la professional tècnica de la CCAR exposarà als i les alumnes la tasca que 
desenvolupa la CCAR en defensa dels drets de les persones desplaçades forçosament. 
 - Acte seguit la persona desplaçada forçosament per vulneracions de drets humans i exposarà 
el seu testimoniatge d’exili als alumnes.  
- Un cop realitzat el testimoniatge, es durà a terme un diàleg entre la persona desplaçada 
forçosament i els i les alumnes, en base a les preguntes prèviament recopilades pels i les 
professores de cada centre educatiu.  
Aquest tallers versaran amb temes de gènere, persecucions al col·lectius LGTBIQ+ i 
vulneracions als drets culturals, econòmics, socials i ambientals. 
Alhora, independentment de que els tallers siguin presencials o online i sempre en funció de les 
mesures de prevenció pròpies del centre educatiu, la CCAR i el Procicat, des de la CCAR es 
farà arribar les avaluacions corresponents en format electrònic al professorat dels centres 
educatius i se’ls convidarà a co-dissenyar futurs tallers més enllà del del present projecte.  
A partir de la formació i dels tallers, cada centre elaborarà la seva proposta per a realitzar en 
l’aula en les següents sessions. 
 

Recursos del programa:  

http://escolesrefugi.com/  

 

Calendari:  

La formació inicial i els tallers s’hauran de realitzar durant el primer trimestre del curs 2021-

2022. La resta del programa pot tenir continuïtat al segon trimestre. 

 

FORMACIÓ ASSOCIADA 
 
Curs de formació en dret d’asil, desplaçaments forçats i lluita anti rumors, adreçat al professorat 
de 15 hores. 
 
QUÈ S’ESPERA 
 

S’espera que el programa hagi contribuït a dotar de nous recursos pedagògics a educadors i 
educadores i que es canalitzi a través de la sensibilització i formació sobre la realitat dels 
desplaçaments forçats dels i les joves participants, fomentant la presa de consciència en 
relació amb aquesta problemàtica entre les generacions més joves, que constitueixen el futur 
de la nostra societat i, per tant, agents per a la transformació social de vital importància. 
D’aquesta manera, es vol incentivar i promoure la implicació i la solidaritat i el compromís de 
la població més jove amb l’acollida de persones refugiades i la defensa dels Drets Humans, 
especialment en l’actual context derivat de la COVID-19, així com fomentar que s’impliquin en 
la defensa del seu dret a l’asil i la lluita contra discursos i estereotips xenòfobs, racistes i 
contraris a la convivència en la diversitat. Un respecte de la convivència en la diversitat que 
resulta fonamental si es té present que els infants i joves que participaran en el present 
projecte tindran perfils diversos (siguin migrants o no) i, per tant, la present intervenció els 
permetrà prendre consciència de la seva pròpia diversitat i la riquesa de la mateixa.  

http://escolesrefugi.com/
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CONTACTE 
 
Martí Boneta 
mboneta@xtec.cat 
CRP especialitzat en Ciutadania i valors 
Consorci d’Educació de Barcelona 
 
Oriol Esteve 
oriol.esteve@ccar-cear.org  
Responsable de formació i sensibilització 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 
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