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La xarxa Asil.Cat es consolida i posa en marxa el seu web 

Avui s'inicia a Lleida una de les 4 formacions sobre protecció internacional i tràfic 

d’éssers humans que coorganitza amb el Consell de l’Advocacia Catalana 

 

Barcelona, 25 de juny del 2015.  

La Xarxa Asil.Cat, que aglutina entitats que defensen el dret d’asil a Catalunya i els 

drets de les persones que han patit el desplaçament forçat fruit de greus vulneracions 

dels seus drets humans, posa en marxa el seu web. La seva gestació ha estat possible 

gràcies al cofinançament del Mecanisme Financer de l’Espai Econòmic Europeu (EEA 

Grants) que, al mateix temps, ha permès consolidar las Xarxa Asil.Cat durant el darrer 

any .  

La nova pàgina (www.asil.cat) s’ha de constituir com una eina bàsica per a 

desenvolupar la missió de la Xarxa, en especial per les activitats que tinguin relació 

amb la informació pública, la sensibilització i la incidència social. www.asil.cat  pretén 

doncs esdevenir un espai de coordinació i difusió de la pròpia Xarxa, així com de les 

diferents entitats que la integren, per tal d'augmentar-ne el impacte. 

Asil.Cat pretén incidir en les polítiques que promoguin el respecte pels drets humans, 

en especial del dret a l’asil, per tal de donar resposta a les situacions que pateixen les 

persones desplaçades forçosament que arriben a Catalunya. L’objectiu de la Xarxa és 

millorar les capacitats d’acollida de les persones necessitades de protecció 

http://www.asil.cat/
http://www.asil.cat/
http://www.asil.cat/


internacional, sol·licitants d’asil, refugiats/des, víctimes del tràfic d’éssers humans, així 

com de totes aquelles que hagin vist denegada la seva sol·licitud de protecció 

internacional.  

De fet, Catalunya ha rebut al 2014 un 62% més de sol·licituds de protecció 

internacional respecte al 2013, passant de 484 a 786, i la província de Barcelona 

segueix essent on més se'n reben. Aquest increment, que es consolidarà durant l’any 

en curs, és un símptoma més del context global de creixement del desplaçament forçat 

al món, un context del qual Catalunya no podrà quedar-ne al marge com tampoc podrà 

ser-ne indiferent.     

D'altra banda, tenint en compte que el passat 20 de juny va ser el Dia Mundial de les 

Persones Refugiades, Asil.Cat i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de 

Catalunya (CICAC), amb el suport de la Plataforma de ONG de Acción Social, EEA 

Grants, l’Institut Català de les Dones i de l’Ajuntament de Barcelona, inicia avui unes 

jornades sobre protecció internacional i tràfic d’éssers humans, dirigides especialment 

als professionals de l'advocacia. Aquesta primera activitat es farà a l’Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Lleida, per posteriorment realitzar-se a les seus col·legials de Barcelona, 

Tarragona i Girona.  

Sobre Asil.Cat – www.asil.cat  

Som un conjunt d’entitats organitzades de forma voluntària i sense personalitat jurídica pròpia 
amb l’objectiu de defensar el dret d’asil a Catalunya i els drets de les persones que han patit un 
desplaçament forçat fruit de greus vulneracions dels seus drets humans. El nostre objectiu és 
millorar les capacitats d’acollida de la societat catalana de les persones sol·licitants de 
protecció internacional i d’apatrídia, refugiades, apàtrides, persones denegades de la protecció 
internacional, a través del reconeixement dels seus drets a través de la realització d’activitats 
d’assistència, atenció, incidència, formació i de sensibilització. 

La xarxa Asil.Cat està integrada per: 

 Membres de ple dret: ACCEM, ACATHI, Associació EXIL, Comissió Catalana d'Ajuda al 
Refugiat, Fundació ACSAR, el PEN Català i SICAR cat-Adoratrius. 

 Membres observadors: Comitè Català de l'ACNUR  

 

Contacte Mitjans  

Pere Serra (Fundació ACSAR)- T. 636 13 36 65 

http://www.adoratrius.cat/wp-content/uploads/2015/06/Jornades_CICAC_2015.pdf
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