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Els municipis catalans han mostrat a través de 
mocions i declaracions institucionals la seva voluntat 
de ser ciutats refugi, és a dir ser acollidors i solidaris 
amb les persones refugiades. Els municipis sempre 
han tingut un paper molt important en l’acollida i en 
facilitar processos inclusius de les persones 
refugiades. És l’administració més pròxima a les 
persones i per tant, l’encarregada de donar resposta a 
les necessitats i fets diaris de les persones que hi 
viuen, i en particular les nouvingudes. 

És als municipis on les persones refugiades 
resideixen i on engeguen els seus projectes de vida

És per això que amb aquest curs volem contribuir a 
dotar d’eines als diferents actors municipals per tal 
d'enfortir les capacitats socials, humanes i 
institucionals en asil i refugi. D’aquesta manera, es 
millorarà l’acollida i la inclusió de les persones 
refugiades a casa nostra.

OBJECTIUS DEL CURS

Amb l’objectiu d’acostar la realitat de la protecció 
internacional als i les professionals municipals des 
d’un enfocament molt pràctic, aquest curs proporcio-
na les eines per enfortir les capacitats tècniques 
necessàries per:

> Identificar potencials sol·licitants de protecció 
internacional entre la població nouvinguda.

> Conèixer les diferents polítiques públiques entorn la 
protecció internacional i enfortir les de l’àmbit 
municipal.

> Conèixer els recursos i programes d’atenció integral 
i especialitzada al col·lectiu  de persones refugiades. 

> Distingir la documentació acreditativa de les 
persones refugiades.

> Estar al corrent dels drets que emparen a les 
persones sol·licitants i refugiades a casa nostra.

PÚBLIC DESTINATARI

Professionals de l’administració local i grups claus del 
municipi en matèria d’acollida i inclusió de persones 
refugiades (sector educatiu, sanitari, atenció a la 
ciutadania, serveis socials, policia municipal).

PROGRAMA

> Mòdul I: Marc legal, definicions bàsiques, agents i 
motius de persecució.

> Mòdul II: Drets i deures de les persones refugiades i 
sol·licitants de protecció internacional.

> Mòdul III: Polítiques públiques d’acollida i inclusió 
social en el marc estatal.

> Mòdul IV: El rol de les administracions autonòmi-
ques i  locals en l’acollida i la inclusió. 

El curs inclou tests d’autoavaluació i un exercici 
pràctic en finalitzar el programa.


