
#ContigoSomosRefugio
Perquè totes les vides importen per igual



Una iniciativa en la que les 
empreses podran
col·laborar amb CEAR 
visibilitzant la situació de 
les persones refugiadas 
davant una demanda 
universal de justícia i 
igualtat de Drets Humans i la 
lluita contra el racisme i la 
discriminació.

#ContigoSomosRefugio



Participant activament en esta 
acció, tothom ens convertim
en agents de canvi, capaços
de transformar la 
societat i manifestar que 
totes les vides importen per 
igual.

#ContigoSomosRefugio



Las empresas 
pueden 

colaborar y 
ser agentes de 

cambio

Les empreses
poden 

col·laborar i ser 
agents de canvi



1

Visibilitza que totes 
les vides importen 

per igual i
sigues agent de 

canvi



Ofreciendo un 
producto 
solidario cuya 
venta se 
destine a 
nuestra causa
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Ofereix un 
producte solidari
on la seua venda es 
destine a recolzar
a CEAR
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Aporta un % 
dels teus ingresos
o de la venda d'un
producte concret
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Suggereix una idea 
per col·laborar amb
#ContigoSomosRefugio



Lo captat es destinarà al Fons 
Solidari per al Refugi per recolzar el 
nostre treball, denunciar la situació
de les persones refugiades i cobrir
necessitats com:

• Ajudes per a mares i criatures

• Recursos per a que les 
famílies puguen acondicionar les 
seues llars. 

• Tratactaments sanitaris especials



Convertint-te en 
agent de canvi i

recolzant a CEAR
podràs
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Disposar d'un
distintiu per a 
donar a conèixer la 
teua acció
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Obtenir ventatges
fiscals*

* La desgravació aplicada serà del 35% sobre les cuotes
o donatius. Si la col·laboració amb CEAR és d'una
duració de almenys 3 anys seguits la deducció serà del 
40%, amb un límit del 10% de la base liquidable.



3

Difusió a 
través dels
nostres canals
de comunicació
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Participació en 
esdeventiments
organitzats per 
CEAR



¿Qui són
les persones
refugiades?



Una persona refugiada no ho és per 
decisió pròpia.

S'ha vist obligada a fugir per motius
de raça, religió, gènere o orientació
sexual, nacionalitat, opinions
polítiques greus violacions del drets
humans*.

Dret a viure en pau

*els motius pels quals se considera 
persona refugiada queden recollits a la 
Convenció de Ginebra del 1951



Busquen un lloc segur on poder 
refer la seua vida i viure en pau,
enfrontant-se a tot tipus d'obstacles
i dificultats.

I tindre un altra oportunitat



Sobre

CEAR



La Comissió d'Ajuda al Refugiat porta més de 40 anys
defensant el Dret d'Asil i els drets de les persones 
refugiades, sol·licitants d'asil, apàtrides i migrants amb 
necessitat de protecció internacional i/o en risc 
d'exclusió social.

Oferim atenció directa i integral en tot el procés d'acollida: 
atenció psicosocial, defensa jurídica, incidència i denúncia en 
aquelles ocasions en les quals es vulneren els DDHH. 

CEAR compta amb centres d'acollida per a persones refugiades a 
Espanya, on se'ls facilita aconseguir la seua plena inclusió i una 
nova vida.

Sobre nosaltres



• Més de 40 anys de compromís.

• Ens donen suport més de 5.600 socis i 
col·laboradors.

• Més de 90.000 persones donen suport a les 
nostres campanyes.

• Més de 1.000 persones voluntàries, entre elles, 
personalitats del món cultural i artístic. 

• Avalat amb diversos premis com la Fundació Reina 
Sofia, el Premi Tríodes o el Premi Canàries 2019.

El Nostre Compromís



“Molta gent 
xicoteta, en 
llocs xicotets, fent 
coses xicotetes, 
poden canviar el 
món”.

Eduardo Galeano

¡SUMA'T!
#ContigoSomosRefugio
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