
 
RECURSOS PER A LA  DETECCIÓ DE DEMANDANTS DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL 
 

En els darrers temps, el nombre de persones desplaçades forçoses s’ha vist 

incrementat dràsticament, degut als conflictes i les guerres que es viuen arreu del 

món. 

 

La gestió de l’arribada de persones a les costes de la Mediterrània per part de les 

autoritats europees i dels estats membre, no ha estat la desitjada i ha posat en risc la 

vida de moltes persones. 

 

Malgrat són els estats els qui tenen responsabilitats i competències en l’atorgament de 

l’estatut de refugiat i en matèria d’acollida d’aquestes persones, els governs locals i 

regionals i les ONG estan articulant actuacions de millora de la situació de les persones 

refugiades. 

 

En aquest sentit, i amb la voluntat de millorar l’atenció de les persones refugiades que 

arriben a Catalunya i els seus municipis, és indispensable que els i les professionals de 

l’administració local i els serveis que atenen a les persones refugiades o a potencials 

sol·licitants de protecció internacional, disposin d’una capacitació bàsica per a una 

detecció i acompanyament eficaços. 

 

Al mateix temps, també és necessari que els i les professionals siguin coneixedors dels 

recursos que s’estan articulant a nivell català per tal de poder-hi contribuir des del seu 

municipi o compartir les experiències exitoses que s’estan impulsant arreu del país i 

que puguin ser replicables en d’altres pobles i ciutats. 

 

Objectius 
 

- Oferir una capacitació bàsica en matèria d’asil i protecció internacional. 

- Presentar una guia que vol contribuir a la detecció de potencials sol·licitants de 

protecció internacional en serveis no especialitzats. 

- Practicar l’entrevista de detecció.  role-playing  

Persones destinatàries 

- Professionals de l’administració local i entitats que treballin en l’àmbit de les 

migracions, ciutadania, atenció social, etc. 

 

Continguts 
 

10.00-10.15h Benvinguda 

10.15-11.30h Introducció al dret d’asil i l’accés a la protecció internacional 

11.30-11.45h Pausa 

11.45-12.15h Presentació de l’eina per a la detecció de potencials sol·licitants de 

protecció internacional 

12.15-12.45h Entrevistes de detecció mitjançant la tècnica del Role-playing. 

12,45-13.00h Debat obert. 
  

 

 

 


