
SABIES QUE…
Una persona refugiada és algú que ha hagut 
de fugir del seu país per conflictes armats o per 
situacions de violència generalitzada i busca 
protecció en un altre lloc. 



Les persones refugiades són totes aquelles que han 
hagut de fugir dels seus països per força i no hi 
poden retornar, tret que es modifiqui la situació 
que els va empènyer a marxar –ne.

Una persona refugiada acollida a Catalunya pot 
tenir una situació administrativa de sol·licitant 
d’asil que significa que el seu expedient l’està 
tramitant l’estat espanyol i mentrestant disposa 
d’un permís que l’autoritza a residir al país. Un cop 
s’ha resolt favorablement la seva  sol·licitud, la 
persona passa a tenir reconeguda la condició o 
l’estatut de Refugiat.

APUNTA’T AL PROGRAMA DE MENTORIA

Què és? 
És un projecte que s’emmarca en el Programa Català de 
Refugi i té per objectiu mobilitzar grups de persones 
voluntàries (mentors) per acompanyar i donar suport a 
una persones refugiada o un grup familiar (mentorat) 
durant un any.

Què has de fer?
Dedicar de 2 a 4 hores setmanals durant un any per:
 • Acompanyament en l’aprenentatge llengua
 • Acompanyament en la inserció laboral
 • Construcció de vincles amb el poble

Vull ser mentor! 
 1. Forma un grup de 3 a 5 persones
 2. Inscriu-te ara al portal de tràmits de la Generalitat 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/programarefugi

VOLS DONAR SUPORT 
A LES PERSONES REFUGIADES

QUE VOLEN VIURE AL BERGUEDÀ?

SI TENS UN HABITATGE DE PROPIETAT 
LLOGA’L O CEDEIX-LO

1. Adreça’t al teu ajuntament
2. Omple el formulari per formar part de l’inventari de 
recursos per a l’acollida de persones refugiades de la 
Generalitat de Catalunya per tal d’activar el procediment de 
cessió de l’habitatge.
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Part esquerra del díptic
Les persones refugiades disposen durant un cert període de temps d’ajudes per pagar el lloguer 
del pis mentre estan en procés de cerca d’ocupació.
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Informa-te’n al teu ajuntament
o al Consell Comarcal del Berguedà

immigracio@ccbergueda.cat


