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L’acollida de refugiats a Espanya en el context de la guerra a Ucraïna: 
límits, reptes i oportunitats per al futur 

28 de juny de 2022 
Espacio Bertelsmann. O’Donnell, 10, 28009 Madrid 
Organitza: CIDOB amb la col·laboració d’Espacio Bertelsmann, en el marc del projecte NIEM 
 
 
La invasió d’Ucraïna ha portat a un dels èxodes més ràpids des de la Segona Guerra Mundial: en dos mesos 
gairebé 6 milions de persones han sortit del país a la recerca de protecció internacional. En termes 
d’acollida, es tracta d’un repte sense precedents davant del qual la Unió Europea i els seus estats membres 
han respost de manera extraordinària. També ho ha fet Espanya, amb canvis polítics i institucionals 
rellevants tant pel que fa als procediments d’asil com al sistema d’acollida. 

Aquest nou escenari planteja qüestions fonamentals sobre el passat, el present i el futur de l’acollida a 
Espanya: fins a quin punt el sistema espanyol estava preparat per donar resposta a aquest augment de 
les sol·licituds? Quina resposta s’hi ha donat? Les solucions aportades podrien representar un punt 
d’inflexió en el model d’acollida? 

Aquest acte té un doble objectiu. D’una banda, presentar els resultats finals del projecte europeu National 
Integration Evaluation Mechanism (NIEM), que des del 2017 avalua els sistemes d’asil de 14 estats 
membres. D’altra banda, reunir els principals actors en el camp de l’asil per plantejar una reflexió comuna 
sobre la situació actual del sistema d’acollida espanyol, els canvis institucionals recents i els reptes futurs. 

 

09.00 – 09.15 Benvinguda 
Sara Sánchez, project manager, Fundación Bertelsmann  
Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sènior i coordinadora de recerca, 
CIDOB  

 
09.15 – 11.00 Característiques i reptes del sistema d’asil espanyol en el context europeu 
Modera:  Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sènior i coordinadora de recerca, 

CIDOB 
Francesco Pasetti, investigador principal, CIDOB  
Juan Luis Vallterra de Simón, Subdirector General de Programes de Protecció 
Internacional, Secretaria d’Estat de Migracions, Ministeri d’Inclusió, Seguretat 
Social i Migracions 
Marta García, protection officer, ACNUR 

 
11.00 – 11.30  Coffee-break*1 
 

 
* Els costos del coffee-break de tots els participants convidats seran coberts pel CIDOB amb fons del projecte NIEM. 

http://www.forintegration.eu/
http://www.forintegration.eu/
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11.30 – 13.30  Present i futur de l’acollida a Espanya 
Modera:  Francesco Pasetti, investigador principal, CIDOB  

Eunice Romero Rivera, Directora General de Migracions, Refugi i Antirracisme, 

Generalitat de Catalunya 

José de Lamo Pastor, Director General d’Igualtat en la Diversitat, Generalitat 

Valenciana 

Marc Serra, regidor de de Drets de Ciutadania i Participació, Ajuntament de 

Barcelona 

Alejandro López, coordinador de l’Àrea de Famílies, Igualtat i Benestar Social, 

Ajuntament de Madrid  

Estrella Galán, directora general, CEAR  

Lucía Maquieira, directora, Red Acoge  

 
13.30 – 14.00 Cloenda 

Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sènior i coordinadora de recerca, 

CIDOB  
 


