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1.0 Serveis d’acollida 
Alt Empordà

Servei de primera acollida – Inclusió i Atenció a la Comunitat 
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Servei de primera acollida - Servei d’Immigració i Diversitat 
de l’Ajuntament de Figueres

Servei d’acollida de Càritas Diocesana 

Servei d’acollida de la Creu Roja

Jordan Whitt / Unsplash

Mihai Surdu / Unsplash

© Fotografies de les pàgines 8 / 12 

ALT EMPORDÀ
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El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 
través del Programa Interreg V-A España- Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objectivo del 
POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Ando-
rra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambienta-
les transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.
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Servei 
d’Inclusió 
del Consell 
Comarcal de 
l’Alt Empordà
inclusioaltemporda.cat

Objectiu: 

* El Servei d’acollida del Consell Comarcal de l’Alt Empor-
dà treballa pel desenvolupament d’una societat diversa i 
cohesionada. El Servei atén als 68 municipis de la comarca, 
excepte el municipi de Figueres que disposa de serveis 
propis. 

C/ Nou, 48 Figueres 

+34 972 50 30 88

Ouafae Acharki, oacharki@altemporda.cat

Abdesselam Loukan, aloukan@altemporda.cat

Neus Juanola, njuanola@altemporda.cat

Serveis que ofereixen: 

* Informació, assessorament i acompa-
nyament de les persones nouvingudes 
sobre els serveis públics. 

*  Assessorament en situacions de 
vulneració de drets, discriminació, 
d’odi o racisme.

* Servei de mediació intercultural i 
Acció Comunitària. 

* Suport tècnic especialitzat en orienta-
ció i assessorament a professionals. 

* Serveis d’assessorament jurídic en 
normativa d’estrangeria.

* Gestió i coordinació del Servei de 
primera acollida a nivell del municipi. 

* Organització i realització del Mòdul C: 
Curs d’acollida i de coneixement de 
l’entorn.

* Derivació al Mòdul B: Curs de conei-
xements laborals i Mòdul A: Cursos 
d’alfabetització, català i castellà. 

* Orientació en la tramitació del Certifi-
cat d’Acollida oficial de la Generalitat.

* Elaboració de les propostes d’infor-
mes en matèria d’estrangeria.

Servei de 
primera acollida 
de l’Ajuntament 

de Figueres
ca.figueres.cat/

elements/servei-de-
primera-acollida-18866

Objectius: 

* Servei d’atenció, informació i assessorament en matèria 
d’acollida i immigració.

* Gestiona el Servei de Primera Acollida, un servei integral 
d’acollida individual o grupal per a les persones nouvingu-
des al municipi. 

Avinguda Salvador Dalí i Domenech, 

107 Figueres

+34 972 03 22 00

Carme Noguera, cnoguera@figueres.org

Zoher Rotbi, zrotbi@figueres.org

Serveis que ofereixen: 

* Suport als serveis municipals

* Mediació, acompanyament, traducció 
i interpretació lingüística.

* Jornades de sensibilització de la po-
blació i la formació dels professionals 
entorn de la nova ciutadania.

* Suport a les entitats vinculades amb 
la població d’origen immigrant.

* Servei d’assessorament jurídic en 
matèria d’estrangeria.

* Gestió i coordinació del Servei de 
primera acollida a nivell del municipi. 

* Organització i realització del Mòdul C: 
Curs d’acollida i de coneixement de 
l’entorn, Coneixement de la societat 
catalana i el seu marc jurídic.

* Derivació al Mòdul B: Curs de conei-
xements laborals i Mòdul A: Cursos 
d’alfabetització, català i castellà. 

* Orientació en la tramitació del Certifi-
cat d’Acollida oficial de la Generalitat.

* Informació, acompanyament i deriva-
ció a altres recursos.

* Elaboració de les propostes d’infor-
mes en matèria d’estrangeria.
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Serveis 
d’acollida 
de Càritas 
Diocesana
caritasgirona.cat

Objectiu: 

* Acollir les persones que es troben en situació o risc de 
pobresa i exclusió social, especialment les més vulnerables, 
acompanyant-los en el seu procés de promoció i desenvo-
lupament integral, analitzant i incidint en les causes de la 
pobresa i treballant per la justícia social.

Càritas Alt Empordà Interior Figueres:

Plaça st. Vicenç de Paül, 2, Figueres.

+34 972 50 41 52

Marta Costa, mcosta@caritasgirona.cat

Càritas Roses:

Carrer Mossèn Carles Feliu, 18 baixos, Roses.  

+34 972 15 35 86

Jéssica Jerez, jjerez@caritasgirona.cat

Càritas Cadaqués:

Carrer Doctor Callis, 15, Cadaqués. 

+34 972 25 92 36

Roser Bosch, cadaques@caritasgirona.cat

Càritas Castelló d’Empúries:

Carrer Gallines, 10, Castelló d’Empúries. 

+34 972 15 89 36 

Catalina Casadevall, castello@caritasgirona.cat 

Càritas L’Escala:

Carrer del Port 49, l’Escala. 

+34 972 77 38 38. Rosa Maria Sau, 
acollida.lescala@caritasgirona.cat

Càritas Portbou:

Carrer de l’Esglèsia s/n

Mª José, portbou@caritasgirona.cat 

Serveis que ofereixen: 

* Servei d’acollida, escolta i acompanyament.

* Suport jurídic/assessorament per a persones migrades.

* Ajudes aliments/CDA/rober.

* Tallers acollida lingüística.

* Orientació sociolaboral.

Servei 
d’acollida de la 

Creu Roja
creuroja.org

Objectiu: 

* Els objectius del Servei d’acollida de la Creu Roja són faci-
litar assistència social, jurídica i psicològica a les persones 
nouvingudes.

* Informar sobre l’accés a les ajudes socials i dispositius 
d’acollida.

* Orientar sobre recursos i tràmits socials, sanitaris, edu-
catius, formatius, d’oci i jurídic relacionats amb el procés 
migratori. 

Creu Roja Figueres:

Carrer Albert Cotó,1, Figueres.

+34 972 67 29 39 

Natalia Castro, natalia.castro@creuroja.org

Creu Roja La Jonquera:

Carrer Carles Bosch de la Trinxeria, s/n 

La Jonquera

+34 972 55 43 83 

Celia Fita, celia.fita@creuroja.org

Alba Ayma, alba.ayma@creuroja.org

Creu Roja Roses:

Carretera de les Arenes, 10 Roses

+34 972 25 68 28

Claudia de Cruz Blanch, 
claudia.decruz@creuroja.org

Creu Roja Llançà:

Carrer Castellar, 8 Llançà

+34 972 12 12 21

Ferran Fernandez Soriano, 
fernandof@creuroja.org

Serveis que ofereixen: 

* Programa d’atenció urgent a les necessitats bàsiques, per a 
tota la població amb situacions vulnerables.

* Ofereix servei de rober, ajuts puntuals per tal de cobrir les 
necessitats bàsiques d’alimentació i higiene.  

* Programa de Primera Acollida de refugiats adreçat a  sol·li-
citants o persones beneficiàries de protecció internacional. 
El Servei facilita allotjament, manutenció i transport durant 
els tràmits de demanda d’asil i fins que no s’assigni a la 
persona sol·licitant d’asil o protecció internacional una 
plaça definitiva a qualsevol punt del territori espanyol en un 
pis o en un centre de refugiats.
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2.0 Serveis d’acollida 
Pirineus Orientals

OFII - Office français de l’immigration et de l’intégration 
(Oficina francesa d’immigració i integració)

ACAL Association Catalane d’Actions et de Liaisons

ASTI - (Associació de solidaritat amb tots els immigrants)

CIMADE 66 (L’Humanité passe par l’autre)

Secours Populaire Français

Secours Catholique des Pyrénées-Orientales

Restos du Coeur des Pyrénées-Orientales

OFII - Office 
français de 

l’immigration et 
de l’intégration 

(Oficina 
francesa 

d’immigració i 
integració)

ofii.fr/demande-d-asile

* L’OFII posa a l’abast dels sol·licitants d’asil un servei de 
primera acollida i gestiona el dispositiu nacional d’acollida. 

* L’OFII dirigeix i finança les Estructures de primera acollida 
dels sol·licitants d’asil (SPADA) en el marc d’un contracte 
públic amb operadors exteriors i obre les Condicions ma-
terials d’acollida (CMA) als sol·licitants d’asil després que 
aquests hagin passat per la Taquilla única per sol·licitants 
d’asil (GUDA).

* L’OFII coordina i dinamitza el Dispositiu nacional d’acollida 
(DNA) dels sol·licitants d’asil i refugiats. Com a tal, gestiona 
una part de les entrades dels sol·licitants d’asil als Cen-
tres d’acollida per a sol·licitants d’asil (CADA), als Centres 
provisionals d’allotjament (CPH) dels refugiats i als altres 
dispositius d’allotjament que depenen del Dispositiu nacio-
nal d’acollida (DNA).

OFII Montpellier (11, 30, 34, 48, 66)

Le régent (1r pis)

4 rue Jules Ferry. Montpellier

+33 (0) 4 99 77 25 50
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ACAL 
Association 
Catalane 
d’Actions et de 
Liaisons
acal.asso.fr

Servei d’emergència “Seuil”: 
PADA - Plataforma d’acollida per a 
sol·licitants d’asil 

* 1r interlocutor per a una sol·licitud 
d’asil al departament.

* Pre-registre de la sol·licitud d’asil 
abans de comparèixer davant la 
prefectura. 

Missions: 

* L’acollida i l’allotjament dels sol·lici-
tants d’asil,

* L’acompanyament administratiu, 
social i mèdic,

* La dinamització sociocultural i l’esco-
larització dels nens i nenes,

* L’organització de la sortida del centre per 
les persones refugiades i les persones a 
qui s’ha denegat la sol·licitud d’asil.

Contacte: pada@acal.asso.fr

1 rue Ernest Hemingway 66000 Perpignan 

+33 4 68 10 00 01

Seuil.da@acal.asso.fr

Contacte: cada.huda@acal.asso.fr

+34 9 72 56 30 07  

HUDA – Allotjament d’emergència dels 
sol·licitants d’asil
Allotjament per orientació de l’OFII   

Persones acollides

Tots els públics:
* En tràmit de sol·licitud d’asil (procedi-

ments normals i accelerats) a l’espera 
d’una orientació en un Centre d’aco-
llida per a sol·licitants d’asil (CADA);

* En tràmit del procediment DUBLIN 
fins a l’expulsió a l’Estat responsable 
de l’examen de la sol·licitud d’asil, o 
la possibilitat per a la família de pre-
sentar una sol·licitud d’asil a França 
(si no es fa cap expulsió durant els 
6 mesos anteriors a la notificació de 
la readmissió de l’Estat responsable 
de l’examen de la sol·licitud d’asil).

ASTI 
(Associació 

de solidaritat 
amb tots els 
immigrants)

asti66.org

* L’associació té per objectiu acollir, ajudar i orientar els 
immigrants i sol·licitants d’asil en els seus tràmits per afa-
vorir la integració de les persones nouvingudes a través de 
l’aprenentatge del francès. ASTI també treballa per informar 
l’opinió pública sobre la situació dels immigrants a França.  

Temàtiques d’acció:

* Activitats Dones: participació al Collectif Droits des Fem-
mes (Col·lectiu Drets de les Dones), contra els matrimonis 
forçats.

* Atenció jurídica i administrativa.

* Acompanyament social, accés al sistema de salut.

* Classes d’alfabetització.

* Participació a diversos col·lectius: Resf, Collectif Droits 
des Femmes, SOS Chibanis 66, Collectif pour une histoire 
franco-algérienne non falsifiée (Col·lectiu per una història 
franco-algeriana no falsificada), etc.

* Altres: collectif anti-guerre, paix et justice pour la Palestine 
(col·lectiu anti-guerra, per la pau i la justícia per a Palestina).

Place de l’huile - 66000 Perpignan

Contacte: Josie Boucher, Presidenta 

+33 4 68 62 01 47 

asti.perpignan@gmail.com

Horaris d’apertura: atenció jurídica: dime-

cres de 15.00h a 18.00h
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CIMADE 66 
(L’Humanité 
passe par 
l’autre) 
lacimade.org

Serveis que ofereixen: 

* Dret de residència.

* Dret d’asil.

* Internament i expulsió.

* Presó (La Cimade actua en l’àmbit penitenciari per mate-
rialitzar l’accés al dret de les persones estrangeres detin-
gudes: És així com 130 voluntaris actuen a 74 presons per 
tal d’informar les persones sobre els seus drets i acompa-
nyar-les en els tràmits que es deriven de la seva situació).

* Europa i Internacional (La Cimade està decididament 
compromesa amb les qüestions internacionals i europees 
relatives a les migracions).

* Menors aïllats.

* Víctimes de violència. 

* Allotjament. 

* Sensibilització (prendre consciència de la importància de 
l’acollida i de la convivència). 

Rue de Lanterne, 59   

66000 Perpignan

+33 4 68 28 96 08

Secours 
Populaire 
Français

secourspopulaire.fr/66

Accions: 

* Ajuda als immigrants-refugiats i persones en dificultat. 

* Ajuda alimentària.

* Ajuda material i roba.

* Accés al sistema sanitari i prevenció de les malalties.

* Accés i permanència als establiments d’allotjament.

* Acompanyament educatiu i escolar.

* Integració social i professional.

* Accés a les vacances.

* Accés a la cultura, als esports i a l’oci.

Secours Populaire Français 
Fédération des Pyrénées-Orientales:

16 Avenue de l’ancien Champ de Mars 

66000 Perpignan 

spf66@free.fr

+33 4 68 34 03 75

Secours Populaire Français Céret:

Av. Francesc Irla. 66400 Céret

+33 4 68 87 13 74

Secours Populaire Français Sant-
Nazaire:

Rue Madame de Sévigné. 

44600 Saint- Nazaire

+33 2 40 66 64 34

Secours Populaire Français Elne:

Rue du Salite, 13. 66200 Elne

+33 4 68 22 06 83

Secours Populaire Français Argelès:

Rode de Sorderes 66700 Argelès

+33 4 68 34 03 75 

Secours Populaire Français de 
Cabestany:

Rue des Pyrénées, 17. 66330 Cabestany

+33 4 68 67 85 59 

Secours Populaire Français Ille-Sur-Têt:

Rue Sainte Croix, 18. 66130 lle-Surt-Têt

+33 4 68 61 13 49 
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Secours 
Catholique 
des Pyrénées-
Orientales 
auderoussillon.secours-
catholique.org

Missions:  

* Acollida. 

* Atenció.

* Acompanyament. 

* Orientació.

* Ajuda alimentària.

* Aprenentatge del francès.

5 Rue des Romarins, 66000 Perpignan

+33 (0) 4 68 81 95 27
Restos du Coeur 

des Pyrénées-
Orientales)

66.restosducoeur.org

Accions:

* Ajuda a les persones sense llar.

* Ajuda alimentària.

* Acompanyament en l’accés a l’allotjament.

* Acompanyament en la recerca de feina.

* Accés als drets i a la justícia.

* Les Restos Bébés du Cœur: ajuda material, prevenció i 
orientació.

Rue Monticeli, 27. 66000 Perpignan

+33 4 68 85 04 53

Persona responsable: Alexandre Leuzy

Rue George Cuvier. 66000 Perpignan

+33 4 68 37 96 14

Rue Joseph Denis. 66000 Perpignan

+33 6 77 68 48 02



Serveis d’acollida de 
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Pirineus Orientals




