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Programa Català de Refugi
El Programa Català de Refugi s’estructura en tres àmbits: Renda, habitatge
i mentoria.
Renda Garantida de Ciutadania
El passat 15 de setembre 2017 va entrar en vigor la Llei de la Renda
Garantida de Ciutadania. La gestiona el Departament de Treball, Afers
socials i famílies mitjançant el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya).
La Disposició Addicional Quarta de la Llei 14/2017, que va aprovar Renda
Garantida de Ciutadania (RGC), preveu la seva acció protectora a les
persones demandants de protecció internacional o refugiades, adaptant els
requisits d’ingrés i el període de residència. Com a particularitats més
significatives cal remarcar d’una banda, el fet que no es computin com a
ingressos per a l’accés a la RGC les prestacions rebudes en concepte d’ajuts
dels programes internacionals de refugi i , de l’altra , que el període de
residència a Catalunya es redueix a un any d’estada.
Pla d’Individual d’Activitats PIA, cal fer-lo obligatòriament, el seguiment es
fa des dels Serveis Socials de l’Administració Local.
Habitatge:
Del total de places habitacionals disponibles per a persones refugiades a
Catalunya - un total de 1.928 - el 45,7% estan vinculades al tràmit “ inventari
de recursos per a persones refugiades que va impulsar el Comitè.
A la vegada, pel que fa les places ocupades - 1.317 - 241 provenen de
recursos directes o indirectes de la Generalitat, xifra que suposa el 21% del
total de recursos habitacionals ocupats.
En l’actualitat a Catalunya acollim aproximadament unes 1.200 persones.
Mentoria
El Programa de Mentoria es va iniciar el gener de 2017 amb l’objectiu de
mobilitzar persones distribuïdes per tot el territori en grups d’acollida de
tres a cinc persones –amics, familiars, companys de feina...- disposades a
participar i comprometre’s com a voluntàries en un programa
d’acompanyament i suport d’una persona o grup familiar demandant de

protecció internacional o refugiada, pel període d’un any, per ajudar-les a
assolir la plena autonomia social, laboral i lingüística.
El mes de juliol es va iniciar una prova pilot del Programa, realitzada
conjuntament amb Càritas Diocesana de Barcelona. Posteriorment, a partir
del setembre de 2017, van començar a col·laborar-hi noves entitats socials
de l’àmbit del refugi.
A 31 de desembre de 2017 hi havia actius un total de 2.593 de les quals
1.168 s’han format en algun dels 66 cursos de formació de 24 hores de
durada que s’han realitzat en 23 municipis catalans.
Actualment ja han iniciat l’acompanyament 332 voluntaris mentors d’arreu
de Catalunya conjuntament amb 198 persones refugiades. A tots els
tàndems constituïts – refugiats i mentors- se’ls assigna un tècnic de
seguiment.
Aquest recurs s’ha atorgat a totes les persones refugiades que l’han
sol·licitat a través de les entitats de refugi

PROGRAMA UNIVERSITATS
Portar del Líban estudiants universitaris, persones que hagin interromput
els seus estudis i portar-los a Catalunya perquè els reanudin.
PERFIL DELS ESTUDIANTS
• Es van presentar 53 candidatures per internet, de les quals van
presentar la documentació 41.
• De les 41 persones que van presentar la documentació en vam
seleccionar 27, que són els que havien iniciat estudis (la resta
només havien completat estudis secundaris)
• Després del procés de selecció i de realitzar les proves de
coneixement i l’entrevista personal ens queden 20 candidats.
• La majoria són sirians, però hi ha 2 palestins i 1 persona del
Pakistan.
ACTORS QUE HI PARTICIPEN:
• SIMC
• ACNUR al Líban: actor sobre el terreny

• 12 Universitats: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de
Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Abat Oliba, Universitat
Pompeu Fabra, Universitat Internacional de Catalunya, Universitat
de Vic-Universitat Central de Catalunya, Universitat Ramón Llull,
Universitat de Lleida, universitat Politècnica de Catalunya i la
Universitat Rovira i Virgili.
• La Secretaria d’Universitats
• El Departament de Salut
• Assistència Sanitària Col·legial: paguen la cobertura sanitària.
• L’Estat facilita els visats.
ACTUALMENT:
• Tots els candidats que tenien prou nivell d’anglès per aprendre
castellà a partir d’aquest idioma, van començat un curs online a la
UOC.
• Han iniciat els tràmits per obtenir el visat a l’ambaixada espanyola a
Beirut i molt aviat arribaran a Catalunya.
• Estem en procés de cerca d’habitatge en pisos d’estudiants
compartits.
• Als estudiants se’ls assignaran mentors estudiants per facilitar-los
l’aprenentatge de les llengües i de la societat en general.

