
 
 
  
 
 
 
 
 

EL PROTOCOL DE  COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ 
ACSAR I CITE-CCOO 

 

Reunits el Sr. Carles Campuzano i Canadès com a president de la Fundació ACSAR 
(Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats) amb CIF G63823173, i el Sr. 
Ghassan Saliba Zeghondi com a president de l’Associació per l'Orientació, Formació i 
Inserció dels Treballadors Estrangers (CITE-CONC) amb CIF G58540428. 

Ambdues entitats, cadascuna des del seu àmbit d’actuació, porten molts anys 
treballant per la defensar dels drets de les persones refugiades i immigrades, per la 
seva inclusió social i laborals, i per la defensa dels drets humans en general. 

Davant l’esperada arribada a Catalunya d’un nombre important de persones refugiades 
procedents de diversos països en conflicte, sobretot de l’Orient Mitjà, però també amb 
la voluntat de millorar l’atenció a les persones refugiades o potencials sol·licitants d’asil 
i protecció internacional que ja es troben a Catalunya des de fa temps, les dues 
entitats volen sumar sinergies per donar les respostes més eficaces a aquest nou 
repte per assolir l’objectiu comú d’aconseguir la inclusió social i laboral d’aquestes 
persones. 

És per això que les dues entitats acorden: 

- La Fundació ACSAR i CITE-CCOO es donaran suport mutu, si així es 
requereix, tot i reconeixent sempre que els tràmits jurídics de les persones 
refugiades i potencials sol·licitants d’asil i protecció internacional corresponen 
exclusivament a la Fundació ACSAR, al mateix temps que els tràmits 
relacionats amb la Llei d’estrangeria corresponen a CITE. 
 

- Les dues entitats organitzaran conjuntament accions de sensibilització de la 
societat en favor de la convivència, els drets humans i la solidaritat 
internacional. 
 

- La Fundació ACSAR i CITE-CCOO organitzaran sessions adreçades a les 
persones refugiades i potencials sol·licitants d’asil i protecció internacional, 
amb l’objectiu d’oferir-los seguiment i acompanyament jurídic i coneixement de 
l’entorn social i laboral en els locals del sindicat CCOO arreu de Catalunya. 
 

- Les dues entitats es coordinaran mútuament per tal de millorar la identificació 
de potencials sol·licitants d’asil i protecció internacional arreu del territori català 
en el si de les diverses activitats. 
 



 
 
  
 
 
 
 
 

- La Fundació ACSAR i CITE-CCOO organitzaran sessions formatives en 
matèria d’atenció als potencials sol·licitants d’asil i protecció internacional i a 
les persones refugiades i immigrades adreçades a personal tècnic de 
l’administració o altres organismes amb l’objectiu de millorar la seva 
capacitació i oferir-los eines i recursos. 
 

- Des del Centre de Formació de Persones Adultes de CCOO de Catalunya, amb 
la participació d’especialistes voluntaris en educació i formació del sindicat 
CCOO, s’oferiran tant cursos de llengua castellana i catalana com de formació 
ocupacional a les persones refugiades en coordinació amb la Fundació 
ACSAR. 
 

- La Fundació ACSAR i CITE-CCOO exploraran la possibilitat de reproduir el 
model del Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) de 
l’Ajuntament de Barcelona a altres ciutats de Catalunya. Aquest model és un 
servei integral especialitzat en mobilitat internacional, que és públic i gratuït, 
gestionat per un conjunt d’entitats especialitzades i que es basa en el model 
d’atenció de finestreta única. 
 

- Es constituirà una comissió paritària de coordinació i seguiment formada per 
representants de la Fundació  ACSAR i de CITE-CCOO mentre duri el present 
acord de col·laboració, que tindrà vigència des de la seva signatura fins que 
una o ambdues parts ho considerin oportú. 

 

 

 
 
 
 
 
Carles Campuzano i Canadès   Ghassan Saliba Zeghondi 
President de la Fundació ACSAR   President de CITE 
 

 

Barcelona, 15 de gener de 2016      

 


