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PRESENTACIÓ

Amb l'any 2015, el panorama polític a València ha suposat un canvi en l'administració local i
autonòmica que ens ha omplert d'il·lusió i esperança a qui treballem en defensa dels drets de les
persones migrants.

Destacar com a notícies positives, la derogació del Reial Decret Llei 16/2012 de 20 d'abril
d'exclusió sanitària o la creació del Consell Municipal d'Immigració i Interculturalitat que, encara quan
comporten dificultats a l'hora de posar-los en pràctica, ens permeten treballar amb forces renovades.

Seguim presents en les diverses plataformes en les quals hem estat participant en els últims
anys i és la nostra intenció continuar amb aquesta tasca i realitzar-la de forma coordinada, posant en
valor l'experiència dels nostres quasi ja 27 anys de treball en el món de la immigració.

Respecte al panorama mundial, la notícia que acapara tota l'atenció és sens dubte la del
drama de les persones refugiades que criden desesperats a les portes d'Europa i que no troben una
resposta solidària, concorde als tractats de Drets Humans, per part de la classe política. És indubtable
que aquesta situació requereix de tots els esforços que siguem capaços però també hem d'aprofitar
per a informar i recordar a l'opinió pública que ja hi ha persones, refugiades o no, que viuen entre
nosaltres i que mereixen tot el nostre suport i atenció.

BEGOÑA LLABATA SÁNCHEZ

PRESIDENTA DE VALÈNCIA ACULL
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ACOLLIDA I INFORMACIÓ: perfils

Durant el 2015, 875 persones van ser ateses per diferents
programes (usuaris registrats en base de dades), d'elles
843 acudien per primera vegada a la nostra Associació.
Respecte a la seua procedència, s'ha atès a persones de
68 nacionalitats diferents.
Si tenim en compte que aquelles persones que són ateses
per les voluntàries d'acollida i resolen la seua consulta -o
són derivades- no són registrades (segons el protocol
d'atenció de l'associació), podem intuir que el nombre
total de persones ateses duplica el nombre de registres.
Destacar que des de la creació de la Base de dades
d'usuaris, el juny de 2011, fins a l'actualitat s'han registrat
6690 persones ateses des dels diferents programes.

Durant l'any 2015 Acollida ha continuat sent el primer
contacte amb València-Acull que tenen les persones
que arriben a l'associació. La nostra feina comença
rebent de la millor manera possible la persona
nouvinguda intentant que es trobe còmoda i atesa.
A continuació, la nostra tasca és escoltar i informar amb
caliu. Davant la demanda de la persona tenim dos
camins: intentar solucionar el tema per nosaltres
mateixes o derivar-la a alguna de les àrees de
l'associació. De vegades no podem solucionar res però
intentem que així i tot la persona se'n vaja amb la
sensació que ho hem intentat.

Cal destacar que el servici d'Acollida està fet i organitzat
només per treballadores voluntàries. Així però les
treballadores assalariades sempre estan disposades a
resoldre els nostres dubtes i a donar-nos suport, la qual cosa
agraïm molt.



Sensibilización

La tasca de les persones que formem l'equip jurídic
és aconseguir totes les facilitats i les possibilitats
perquè les persones usuàries que requerisquen els
serveis de l'associació obtinguen la resposta
adequada a les seues demandes.
Les demandes no han variat en els últims anys sent
les renovacions les més sol·licitades pel nombre de
les persones que es van regularitzant gradualment
per via d'arrelaments, autoritzacions temporals. Per
contra han seguit decreixent les reagrupacions
familiars per falta de continuïtat laboral i mitjans
econòmics, no obstant açò s'han incrementat el
nombre dels familiars de comunitaris, sent en la seua
majoria els nous conciutadans.

La nostra tasca principal és atendre- assessorar,
orientar i en tal cas tramitar expedients, sobretot
davant l'oficina d'estrangers.

Però el 15 d'octubre va entrar en vigor la nova
normativa d'adquisició de la nacionalitat espanyola
per residència, açò ens ha generat nous espais de
suport i orientació per a la sol·licitud d'inscripcions
davant l'òrgan competent, preparació per als
exàmens del DELE, i el tema sociocultural de l'Estat
espanyol.

Respecte a l'Assessoria en matèria de Dret laboral,
hem pogut disposar d'un servei d'atenció estable
durant tot l'any, la qual cosa fa que s'incremente el
nombre de les demandes variant aquestes últimes
des dels impagaments de nomines, sol·licituds de
prestacions, reclamacions prèvies, comunicacions a
la seguretat social, modificacions de targetes, altes i
baixes, etc.

El nostre objectiu és seguir la mateixa trajectòria 
d'atenció, intentant legalitzar al major nombre de 
persones possibles, fer més accessibles els tràmits 
d'estrangeria, de la nacionalitat que és el repte que 
té cada immigrant hui dia. 

ASSESSORIA JURÍDICA



Aconseguir la nacionalitat: 
un procés molt costós, 
o impossible?

El 15 d'octubre de 2015 va marcar un abans i un després respecte a l'adquisició de la nacionalitat
espanyola per residència. Fins llavors era un dret al que s'hi accedia, amb dificultats, després d'haver
complit un nombre determinat d'anys d'estada legal continuada. El Reial decret 19/2015 de 13 de juliol de
mesures de reforma administrativa en l'àmbit de l'Administració de Justícia i del Registre Civil, que va
entrar en vigor el 15 d'octubre de 2015, regula el procediment per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola,
incloent-hi l'obligatorietat de superar una prova que acredite el coneixement de la Constitució i la realitat
sociocultural espanyoles (CCSE), així com la de posseir un diploma d'espanyol de nivell A2 o superior
expedit per l'Institut Cervantes, estant excloses d'aquesta última prova les persones originàries de països
on l’espanyol siga llengua oficial.

La primera conseqüència d'aquesta llei és que els tràmits per a la nacionalitat han deixat de ser
gratuïts i senzills. Anteriorment, a més de realitzar-se sense cost per a la persona migrant, acabaven amb la
presentació de la documentació en l'oficina corresponent de l'Administració. Un tràmit que era gratuït
passa ara a costar més de 300 €, perquè a la taxa de 100 € imposada per a cursar l'expedient, cal sumar els
85 € del CCSE i els 124 € de l'examen de DELE. Açò significa que la suma dels tràmits en el país d'origen i el
cost de les taxes pot arribar a superar els 500 € per persona. A això cal sumar que sovint es multiplica
aquesta xifra pel nombre de membres de la unitat familiar.

La decisió de fixar una prova de coneixements socioculturals igual per a totes les persones
aspirants ve a posar fi, en certa manera, a la discrecionalitat amb la qual anteriorment els jutges del
Registre Civil podien avaluar el grau d'integració de cada sol·licitant. Però al mateix temps aquesta decisió
implica un model d'integració assimilacionista, una proposta d'uniformitat cultural consistent a promoure
l'adopció, per part dels grups minoritaris, de la llengua, els valors i les senyes d'identitat de la cultura
dominant, així com l'abandonament de la pròpia cultura. Després d'haver complit amb una llarga sèrie de
requisits legals (estada regular, pagament d'impostos, etc.), la persona que sol·licita la nacionalitat ha de
demostrar coneixements de la història i la Constitució i provar que ha assumit els valors de la societat
espanyola. La prova s'emmarca en la tradició de contractes d'integració d'altres països europeus
(Dinamarca, Holanda, Àustria…), que van sorgir en els anys 90 durant governs conservadors i en moments
d'ascens de partits xenòfobs. En tots ells la integració és un requisit d'obligatori compliment imposat per
l'Estat i no un procés d'inclusió en la societat i d'adquisició de drets de ciutadania.

Des de moltes organitzacions hem observat que la primera dificultat amb la qual es troben les
persones que volen superar la prova és la inscripció. La informació de l'Institut Cervantes és molt extensa i
complicada. La inscripció ha de realitzar-se electrònicament i exigeix tindre coneixements d'informàtica, un
compte de correu electrònic i una targeta bancària. A més la pàgina falla sovint, de manera que tot el
procés d'inscripció es torna molt dificultós, i en moltes ocasions es requereix ajuda, quan hauria de ser una
cosa que la majoria de persones pogueren realitzar de manera senzilla i independent.
Per altra banda, existeix des del principi un problema per a trobar dates d'examen disponibles. Actualment,
per exemple, les primeres dates lliures per a la prova de CCSE són al juny.

Després d'una lectura detinguda de les proves, pot observar-se un desequilibri entre els blocs de
continguts, preguntes de difícil interpretació, i sobretot, un model de fulls de resposta d’ús molt complicat,
el que pot resultar determinant perquè les persones candidates no aconseguisquen superar l'examen.
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Quant a l'examen de llengua espanyola cal cridar l'atenció sobre que les proves es realitzen
sempre en centres privats autoritzats per l'Institut Cervantes, que competeixen entre ells, perquè amb
això obtenen un percentatge de beneficis de cadascun dels exàmens realitzats, així com altres ingressos
derivats dels cursos que ofereixen per a la preparació de les proves. Hom pot preguntar-se en primer lloc
si és legítim condicionar l'adquisició del dret a la nacionalitat per residència a l'obtenció d'un títol
acadèmic (DELE). I per altra banda, no podem sinó manifestar la nostra sorpresa davant el fet que només
l'Institut Cervantes puga atorgar aquests títols, quan existeix una xarxa d'Escoles Oficials dedicades a
l'ensenyament especialitzat d'idiomes i a més una llarguíssima llista d'Escoles d'Adults i ONG en les quals
la majoria de persones migrades adquireixen els seus coneixements d'espanyol.

Les proves estan pensades per a estudiantes de secundària, batxiller i universitat, que volen
obtenir títols oficials d'ELA. Els exàmens DELE exigeixen un nivell de formació bàsica per sobre del
graduat en secundària (GES). No està de més recordar que un 40% de la ciutadania espanyola entre 21 i 45
anys no tenen el GES. Els continguts reflecteixen temes allunyats de la realitat de moltes persones
migrades adultes i corresponen a regles gramaticals i ortogràfiques complexes. Tampoc la forma de la
prova s'adapta a les persones destinatàries, pel que fa a l'avaluació de la compressió i l'expressió oral i
escrita. Els propis solucionaris són molt complexos. Hem trobat fins i tot errors en els continguts,
desequilibri dels blocs i complicació dels fulls de respostes.

Els actuals exàmens de nacionalitat estan frustrant les expectatives de gran quantitat de persones
que fa molts anys que viuen i treballen a l'Estat espanyol, amb tota la frustració i sentiments de rebuig
que açò pot generar en elles. Tot sembla dissenyat per a excloure del dret a la nacionalitat a persones
procedents de determinats estrats socials: per què una persona analfabeta no pot aconseguir la
nacionalitat espanyola?, s'és més espanyol com més formació acadèmica es té?

Per tot l'anterior, manifestem el nostre desacord amb l'actual model d'accés a la nacionalitat
espanyola contemplat en el Reial decret 19/2015, que va ser aprovat ignorant l'existència de les
associacions que treballen en el camp de la immigració, i demanem la creació d'un model consensuat, no
discriminatori i realment favorable a la integració de les persones migrades.

Luisa Vea Soriano
Responsable Àrea Aprenentatge de València Acull.
Mohssine Rezgaoui Tekni
Responsable Àrea jurídica de València Acull.
Amb la col·laboració de Francisco López Duro, EPA Vicent Ventura.
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Aprendije dae lengArpAprenentatge d'idiomes 

Les classes d'idiomes (anglès, valencià i castellà) són
la base del treball de l'àrea d'aprenentatge.

Per què fem a València-Acull aquesta tasca?

L'accés a l'educació (com a la sanitat, al treball…)
hauria de regular-se mitjançant procediments clars i
integrals, ja que són drets que haurien d'estar
assegurats, independentment del lloc de
procedència de les persones.

Però açò no és així. Existeixen lleis i plans
d'integració, però les administracions local i
autonòmica no garanteixen en la pràctica el dret a
l'aprenentatge de les llengües autòctones a les
persones adultes migrades.

Els programes formatius dels Centres de Formació de
Persones Adultes depenen de la direcció del centre,
que pot incloure o no en el programa les classes de
castellà i valencià i gestionar-les a la seua manera.
Per la seua banda, les Universitats Populars
dirigeixen la seua oferta a les persones autòctones,
obviant, per exemple, la realitat d'un barri com
Orriols en el qual el 22% de la població són persones
migrades.

Existeix una altra part de la població, moltes
persones d'entre 12 i 16 anys, que demanden reforç
en l'estudi de llengües i per a les quals resulta quasi
impossible trobar recursos adequats.

.

Actualment i des de fa anys s'impulsen des d'Europa
processos d'“integració” unidireccionals,
asimilacionistes, que consisteixen bàsicament a
obligar a les persones migrades al compliment d'una
sèrie de requisits (certificats d'idiomes, exàmens per a
l'accés a la nacionalitat per residència, etc.)

Nosaltres entenem la integració com un procés
d'inclusió en la vida comunitària de tots els membres
de la societat en el qual totes les parts tenen
responsabilitats i en el qual tots/es han de poder
accedir als seus drets de ciutadania.

Denunciem lleis injustes com l'últim decret d'accés a la
nacionalitat i, també és cert, gestionem el millor que
sabem els diners procedents d'Europa (enguany molt
menys que els anteriors), donant suport a les
persones migrants en el seu aprenentatge de
llengües, en el compliment dels requisits que se'ls
exigeixen, però sempre des d'una perspectiva més
àmplia que inclou el coneixement i la defensa dels
seus drets.

ACTIVITATS
Classes de castellà, valencià i anglès

Com en anys anteriors seguim treballant en castellà
des de l'alfabetització (també amb l'ajuda
d'ordinadors) fins a nivells intermedis de la llengua (en
valencià i anglès només nivells inicials i un grup de
conversa en anglès per a estudiants amb un nivell més
avançat). En les classes i resta d'activitats van
participar alumnes de 22 països i 18 professores i
professors voluntaris.
Per al pròxim any estem pensant treballar amb
tècniques de teatre per a l'aprenentatge de llengües.

Quan persones procedents 
d'altres llocs vénen a viure a 
València, la societat hauria de 
proporcionar-los-hi, com a 
ciutadanes que són, una atenció 
global, que contemple les 
múltiples facetes de l'individu i 
les seues necessitats.



.

De cara al 2016 volem

•Col·laborar amb les persones migrades en l'accés
als seus drets de formació
•Treballar per la transformació de la Universitat
Popular i els Centres Municipals de Joventut
•Continuar aprenent idiomes
•Treballar amb tècniques de teatre a les classes
•Llegir, anar al cinema, passejar junts/es
•Aconseguir més finançament per al programa
•Engegar les classes per a mares d'alumnes en el
CEIP Bartolomé Cossio
•Realitzar més projectes juntament amb la resta
d'àrees de València Acull

Formació de l'equip

En 2015 organitzàrem en col·laboració amb el
CFBPA Vicent Ventura dos dies de tallers sobre
ensenyament d'idiomes i participació. Dins del
marc de la Taula de la Llengua participàrem en
les jornades sobre aprenentatge col·lectiu
(comunitats d'aprenentatge) i intel·ligències
múltiples, ambdues activitats dirigides a totes les
persones voluntàries i tècniques d'entitats que
treballen en el camp de l'ensenyament d'idiomes
a persones migrades.

Tertúlies literàries

Una activitat que reuneix a persones de diferents edats i
procedències. Llegim els textos que decideix el grup i cada
persona fa els seus comentaris. Es tracten tot tipus de temes,
es comparteixen punts de vista… És una activitat que ve i va,
i per la qual seguim apostant. En 2016 donem la benvinguda a
persones voluntàries que vulguen tornar a engegar-la.

Permís de conduir

És una de les activitats més destacades pel nombre i la
motivació de les persones participants. Durant 2015 trebàrem
en col·laboració amb el programa d'Inserció Laboral. Per a
seguir amb les classes i ampliar els grups necessitem més
persones voluntàries.

Activitats culturals

Durant el 2015 anàrem junts/es al cinema, a exposicions, a
activitats de València-Acull, a visitar la ciutat amb estudiants
de l'Estat francés... En 2016 volem organitzar sobretot
activitats com tallers i cinefòrums, amb espais per a la
participació activa.



Pisos d’Acollida

Però des de l'àrea d'allotjament temporal de València
Acull, es pretén tenir una mirada i una intervenció que
vaja més enllà d'assegurar les condicions materials de
les persones. Perquè entenem que el fet que una
persona es quede sense llar és una fallida d'exclusió de
la nostra societat i depèn de molts factors complexos
que intersecciona en en cada cas. És per açò, que a les
persones que viuen en els pisos, se'ls planteja una
intervenció integral en totes les àrees que des de
València Acull se'ls pot recolzar: des de l'àrea jurídica, la
situació documental; des de laboral, millorar el seu nivell
d’ocupació i cercar opcions de treball amb les quals
puguen sustentar-se; des d'integració educativa, la
millora de les seues competències lingüístiques, des de
psicosocial, el suport psicològic i emocional per a
superar moltes de les conflictivitats personals i
situacions de duresa que han suportat i suporten; des de
sensibilització, el poder ser protagonistes del treball de
València Acull, i des d'habitatge, el recolze en l'eixida.

A més, i el que és més important, volem que durant la
seua estada, senten el suport i el respecte de
l'organització i que puguen ampliar el seu cercle de
xarxes i els seus vincles personals a través d'aquesta
gran família que som, de tot l'equip de persones que
treballem per aquest projecte, tant voluntàries com a
treballadores i sòcies.

Les persones que accedeixen als habitatges d'allotjament
temporal de València Acull és gent que s'ha quedat sense
llar… Què és una llar? És un lloc segur i estable on habitar, on
poder viure de manera tranquil·la i tenir assegurats els
subministraments bàsics, com són la llum, l'aigua i el gas…

Podríem preguntar-nos com pot ser que visquem en un món
on la gent no tinga alguna cosa tan bàsica com una llar… Però
en efecte, així és… Per açò, des de l‘ETHOS, es va fer una
classificació per a poder aprofundir sobre el fenomen dels
sensellar, que queda definit de la següent manera: “persones
que no poden accedir o conservar un allotjament adequat,
adaptat a la seua situació personal, permanent i que
proporcione un marc estable de convivència, ja siga per raons
econòmiques o altres barreres socials, o bé perquè presenten
dificultats personals per a portar una vida autònoma”.

Les categories definides són: “sense sostre” (que no té
allotjament de cap tipus, viu en un espai públic); “sense
habitatge” (que viu en allotjament temporal, en institucions o
albergs); “habitatge insegur” (que viu sota amenaça severa
d'exclusió per desnonament, arrendament precari o violència
domestica); “habitatge inadequat” (que viu en barraques
d'assentaments il·legals, en habitatge no apte per a la seua
habitabilitat segons la normativa, o on existeix una situació
d'amuntegament).

Manques respecte al sensellar en la ciutat de
València:
 Xarxa de recursos de baixa exigència
 Alberg i recursos per a famílies
 Escassetat de places d'alberg i allotjaments

temporals.
 Problemàtica dels temporers
 Programes socials que s'adapten a les

problemàtiques de les persones que viuen en
situació de carrer o de sensellar.

 Manca d'habitatge social
 No hi ha un programa integral que lluite per a

prevenir i eradicar el fenòmen dels sensesostre.
 La problemàtica de la pobresa energètica
 La discriminació associada com és, l’aporofòbia
 El deteriorament de la salut per l'exclusió

sanitària de la població afectada.



Habitatge

El dret a l'habitatge en la nostra societat no existeix.
Aqueixa és la realitat. És un dret humà, és un dret
constitucional (que no fonamental)… És un dret? Quan
els qui poden pagar, tenen accés a l'habitatge… Quan
cal pagar per a tenir un habitatge, com si fóra un luxe i
no una necessitat bàsica, quan una gran part de les
nostres veïnes i veïns no poden accedir a un habitatge
digne, quan el lucre i el mercat dicten totes les
normes… Davant què estem?

Un habitatge digne és un lloc on poder viure de manera
tranquil·la, estable, econòmicament viable i en
condicions de salubritat bones. Simplement… Però
resulta que estem en una societat on tenir un habitatge
digne és un luxe… Hi ha moltes persones que queden
excloses del dret a l'habitatge, i açò afecta de manera
molt forta a les persones migrants, els qui disposen de
menys xarxes o de xarxes igual de vulnerables.

Som conscients que l'habitatge de lloguer està subjecte
al mercat, i que no hi ha un parc d'habitatges socials
adequats i suficient. A més d'açò, els requisits i els preus
són la major part de la vegades inaccessibles per a les
persones migrants. És per açò, que molta gent ha de
compartir habitatge amb altres persones, reduint la
seua llar a una habitació, amb totes les dificultats que
açò suposa. A més, les situacions de violència en
general, i de violència de gènere en particular fa que per
a moltes persones viure així siga un suplici. La realitat
dels desnonaments cada vegada menys quantiosa en
nombre però no per açò, menys sagnant.

A més a més, hi ha una realitat cada vegada més
evident en la nostra ciutat, i en Orriols en particular,
que l'ocupació d'habitatges propietat dels bancs haja
passat a conformar una estratègia de supervivència
per a moltes persones i famílies.

Des de l'àrea d'habitatge de València Acull, donem
informació en matèria del dret a l'habitatge, orientant
en temes específics i coordinant-nos amb altres
entitats i plataformes, com és la realitat dels
desnonaments, les ocupacions, els abusos legals i fins i
tot fem mediació quan així es requereix. A més d'açò,
cerquem i posem en contacte a persones que cerquen
habitatges o bé habitacions amb els qui les ofereixen
perquè en el procés de cerca tinguen majors
alternatives.

Un concepte molt important a tenir en compte, i que
és una situació que cada vegada està cobrant major
importància, és la pobresa energètica. Pot dir-se que
una llar està en situació de pobresa energètica quan és
incapaç de pagar una quantitat de serveis de l'energia
suficient per a la satisfacció de les seues necessitats
domèstiques i/o quan es veu obligat a destinar una part
excessiva dels seus ingressos a pagar la factura
energètica del seu habitatge.

Un altre punt important, és el treball d'incidència per a
denunciar les situacions de vulneració del dret a
l'habitatge i de l'escassetat i inadequada política
pública.



Sensibilización
Enguany s'ha notat un gir en pro de la inserció

laboral i una disminució de l'oferta formativa i de la
participació en la mateixa, en el primer cas per les
dificultats de dur-la a terme, i en el segon considerem
que per la urgència social i econòmica de les
persones participants, que veuen com a prioritària la
cerca d'ocupació i inserció. Açò s'ha notat en
l'augment d'hores d'orientació, per sobre de la
inversió de temps en la formació prelaboral o
ocupacional. Per tot l'anterior considerem que seria
positiu el poder establir un sistema de beques de
transport o de dietes per a facilitar la participació en
les accions formatives.

En relació amb la formació, també ens trobem
amb participants del programa que tenen una
formació i qualificació en el seu país d'origen que ací
no està reconeguda, la qual cosa limita les seues
opcions d'ocupació. Per aquest motiu, en
col·laboració amb el Programa d'Integració
Educativa i la E.P.A Vicent Ventura, vam estar
recopilant informació i impartim un taller informatiu
sobre homologacions, citant posteriorment a les
persones que així ho requerien per a un
assessorament més personalitzat.

D'altra banda un dels reptes i alguna cosa que
ens preocupa especialment davant el despunte
relatiu de l'ocupació són les condicions laborals i
l'incompliment dels drets laborals més bàsics. Davant
aquesta situació resulta imprescindible realitzar
accions de formació en drets, d'apoderament per a
poder defensar-se, accions de sensibilització que
estimulen la contractació responsable, i accions de
denúncia davant l'incompliment sistemàtic de drets.

En aquesta línia, realitzem una sèrie de tallers de
drets laborals amb les dones participants en el
programa d'atenció psicosocial, i en finalitzar l'any
iniciem un cicle de tallers dirigits a empleades de la
llar que van tenir molt bon acolliment.

També assenyalar que ens trobem amb
situacions on moltes persones s'enfronten a
situacions multiproblemàtiques (a nivell
social, personal, laboral, jurídic - adminsitratiu)
que acaben derivant en trastorns d'ansietat,
estrès, depressió, etc., que a la vegada
repercuteixen en baixos nivells de motivació
per a la formació i la cerca d'ocupació. Per açò
veiem necessari la implantació
d'intervencions psicosocials individuals i
grupals que enfortisquen a la persona, però,
sens dubte i sobretot, resulta imprescindible
un canvi en les polítiques socials i
econòmiques que realment protegisca a les
persones d'aquests nivells d'exclusió i
vulnerabilitat.

Destaquem molt positivament les accions
formatives i d'acompanyament relacionades
amb l’empreniment, formal o informal, que
han tingut molt bon acolliment, i que suposen
una alternativa a la precarietat laboral
existent, així com una posada en valor dels
coneixements, capacitats i habilitats dels
nostres usuaris/es, i una possibilitat de generar
ingressos econòmics extres. Aquesta és una
possible línia de treball a desenvolupar.

Així mateix ens preocupa la greu dificultat
a la qual s'enfronten les dones amb fills al seu
càrrec per a la cobertura de necessitats
bàsiques (situació d'habitatge, impagament
de subministraments, alimentació, material
escolar, etc.), i la dificultat de compatibilitzar
la cura amb el treball, pels horaris laborals.
També ens preocupen aquelles dones que
tenen parella però que pateixen diferents
tipus de violència masclista i no poden eixir
d'aquesta relació, entre altres motius, per
raons econòmiques

PROGRAMA  D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL



REPTES

En la línia dels últims anys es fa necessari,
malgrat les circumstàncies actuals, el poder
mantenir aquestes accions consolidant-les i
complementant-les, però considerem necessari:

- Mantenir la coordinació i treball en xarxa
amb la resta d'agents socials, amb la finalitat de
maximitzar esforços i recursos,

- Establir mecanismes més àgils i noves formes
de captació i gestió d'ofertes laborals i
d'intermediació

- Incentivar l'autoocupació, tant formal com
en alguns casos informal, com a mitjà alternatiu
d’inserció laboral

- Fomentar la formació professional i
Intensificar la relació amb els centres formatius,
augmentar les derivacions a aquest tipus de
formació.

- Afavorir l'homologació de títols a través de la
informació i l'acompanyament

- Treballar més en profunditat els aspectes
psicosocials dels i les nostres usuaris per la
sobrecàrrega d'estrès, ansietat, frustració i valorar
mesures d'intervenció a aqueix nivell.

- Iniciar accions d'intervenció individuals i
grupals específiques amb dones migrants que
propicien el seu apoderament i una inserció de
major qualitat en el mercat de treball.

- Iniciar accions de sensibilització en contra de
la discriminació i racisme en l'àmbit sociolaboral en
col·laboració amb el programa de sensibilització

- Cercar espais d'incidència en les polítiques
socials i públiques, relacionades amb l'ocupació i
l'autoocupació. Drets sociolaborals i les condicions
laborals a les quals s'enfronten les persones
participants del programa.

CANYA I TAPA INTERNACIONALISTA SOLIDÀRIA

Volem destacar dins del programa i com alternativa i
iniciativa pilot el nou projecte de degustació
gastronòmica, que iniciem a la fi de 2015 en
col·laboració amb Centre Social Terra, on dones
migrants de l'entitat posen en valor la seua
gastronomia, elaborant tapes amb sabors propis sent
que després s'ofereixen en El Terra. La iniciativa està
tenint una resposta molt positiva i està suposant una
generació d'ingressos econòmics que possibiliten un
suport a l'autonomia econòmica d'aquestes dones,
donada la situació de vulnerabilitat econòmica en la
qual es troben. Des del programa confiem que aquesta
iniciativa pot ser un gran projecte en el futur.



GRUP DE COSTURA

Hem iniciat un espai de trobada entre dones al
voltant de la costura, un espai on compartir
sabers, experiències, inquietuds, on relaxar-se,
passar-ho bé, generar xarxes de suport i on
fomentar la creativitat i repensar futurs projectes.

Encara formalment no es tracta d'una acció
formativa, ni d'inserció laboral, veiem que es
tracta d'un espai on es generen xarxes de suport,
es poden treballar aspectes psicosocials, es
propicia un aprenentatge nou i creatiu des del qual
repensar alternatives de generació d'ingressos, al
principi per al sosteniment i autogestió del propi
grup, i amb una visió de futur de poder generar
aqueixos ingressos a les pròpies participants



SANITAT

En aquest 2015, s'han complit tres anys
d'exclusió sanitària derivat del RD 16/2012, un any en
el qual ens hem seguit trobant situacions de
desatenció, factures, compromisos de pagament,
mala informació, persones que deixen d'anar al
metge, que no tenen tractament, que no tenen
seguiment, que aquesta situació els genera
empitjorament de la seua salut, a més d'estrès i
ansietat, una situació que genera dolor, per la qual
cosa atempta contra les persones i els seus drets
fonamentals, i vulnera els drets humans i
internacionals.

Però enguany també, derivat del canvi de
govern local i autonòmic, ha suposat un canvi en
l'actuació per part de la Conselleria de Sanitat, que
va passar a denominar-se Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública, una clara mostra
d'intencions del que pretén ser la seua actuació, que
posteriorment es va materialitzar mitjançant
l'aprovació al juliol, del DL 3/2015 pel qual es regula
l'accés a l'atenció sanitària de la Comunitat
Valenciana, normativa que suposava un canvi en
l'accés i facilitava l'atenció i accés al sistema sanitari,
i que va ser recorreguda pel Govern Central, sent
admés posteriorment pel Tribunal Constitucional ,
la qual cosa va suposar un bloqueig en el seu
desenvolupament i engegada, donant-se situacions
d'indefinició i incertesa.

Malgrat les “bones intencions” per part de la
Conselleria, i que el nombre de registre d'incidències
a través d'Odusalud s'haja reduït, ens seguim trobant
amb situacions de desinformació, falta de criteris
clars, se segueix derivant al servei d'urgències, en
alguns casos se segueix fent signar compromís de
pagament, existeixen cartells dissuasoris, i ens estem
trobant amb casos en què en els municipis on no hi
ha treballador/a social en el centre de salut, no hi ha
protocols d'atenció i gestió de la targeta sanitària a
les persones que ara per ara segueixen en situació
d'exclusió sanitària, i ens trobem amb aspectes de la
pròpia normativa autonòmica i protocols d'actuació
que podrien ser millorables per a ser considerada una
vertadera sanitat universal.

Així i tot valorem molt positivament l'actuació
de la Conselleria i aquest gir que ha suposat, i no
oblidem que la vertadera responsabilitat d'aquesta
greu situació és del Govern Central mentre mantinga
el DL 16/2012 que promou l'apartheid sanitari.

És per açò que hem seguit treballant activament
en tasques d'atenció, de formació, sensibilització i
denúncia d'aquesta situació, en xarxa juntament
amb JO SÍ SANITAT UNIVERSAL i ODUSALUD.



Els objectius del treball psicosocial amb les
dones migrants són:
Promoure el benestar emocional de les dones
Fomentar l'autonomia personal
Impulsar l'apoderament i la participació social
El treball que realitzem fa incidència en tres espais de
la vida de les dones:
Espai personal, en un treball d'autoconeixement i
presa de consciència personal, que ens permeta
fomentar el nostre benestar i la nostra autoestima.
Reconèixer les nostres emocions i tenir eines per
amanejar-les.
Espai relacional, que aborda els nostres vincles i
lamanera de relacionar-nos amb nosaltres mateixes i
amb els altres, facilitant eines per a relacions de bon
tracte i en igualtat amb respecte a les diferencies
Espai social, analitzant el context social, els
mites,mandats i prejudicis, que constitueixen les
nostres societats, la d'acollida i la d'origen, i com açò
té una influència en nosaltres i en la nostra salut
emocional.
Donant eines per a conèixer i fer valdre els seus drets
com a dones.
El treball psicosocial, compta amb:
Suport psicològic individual
- Les dones que sol·liciten el suport psicològic
individual manifesten símptomes d'estrès i ansietat,
crisis personals, problemàtiques familiars, solitud i
aïllament i un percentatge significatiu són casos de
violència.
Reaccions normals a situacions anormals
Aquestes reaccions i símptomes produeixen
malestars reals en les dones, en els tres espais
(personal, relacional i social), però en la seua gran
majoria no deixen de ser reaccions normals davant
situacions que no ho són, com la violència exercida
contra elles, la falta d'oportunitats, la falta de
recursos, la solitud i l'aïllament, la discriminació i
estigma, en una societat patriarcal que els té
assignat uns determinats rols.
Activitats grupals
Es realitzen diferents activitats grupals, encaminades
al creixement personal, la generació de xarxes de
suport, el coneixement de drets, l'autocura i el
benestar, tenint com a objectiu l'enfortiment i
apoderament de les dones.
Autoconeixement per al canvi

Contes de saviesa per a la Resiliència i el Bon Tracte
També s'han utilitzat contes de saviesa, metàfores
d'històries de vida de persones adultes, per a facilitar
el diàleg sobre emocions comuns als éssers humans,
aportant eines per a la resiliència i el Bon Tracte.
Drets de les dones
Es van realitzar diversos tallers:
- Què són drets humans? Els drets de les dones també
són drets humans.
- Els drets humans al llarg de la història.
- Dret a cuidar i a ser cuidades.
Dret a No cuidar
- Drets de l'empleades de la llar.

També es van realitzar activitats de reflexió al voltant
del 8 de març, i s'ha participat en les marxes del 8 de
març i el 25 de novembre.

Taller d'habilitats socials
Es van realitzar tres tallers per a millorar les habilitats
socials
. Taller d'assertivitat
. Taller de Resolució de Conflictes
. Taller de Comunicació

Activitats d'oci, interculturals

Treball de creixement personal,
amb la metodologia de la
Teràpia de Retrobament, que
dóna eines per a conéixer-se,
bentractar-se i generar
relacions de bon tracte amb
elles mateixes i amb l'entorn.

Espais de trobada
que permeten
trobar-nos des de
la cura, el
benestar i anar
generant xarxes.

Incidència
Participació en Taula Redona: L'atenció
psicològica a persones migrants, en les I
Jornades d'Atenció Psicosocial Persones
migrants.
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ÀREA PSICOSOCIAL i
DONA



EMILIA PÉREZ, 31 anys, Colòmbia
Involucrada des de sempre a moviments estudiantils
i en defensa dels drets humans, Emilia (pseudònim)
va arribar a Espanya amb una beca d’estudis en 2007,
després d’haver cursat Ciències Polítiques a
Colòmbia. Ací es va reunir amb el seu company, que
havia arribat un any abans pel mateix motiu: fugir de
les amenaces que patien per estar vinculats a
moviments polítics. Van optar per arribar amb visat
d’estudiants en comptes de com a refugiats perquè
no volien que açò els suposara una limitació. Té una
filla de quatre anys, en el seu procés de criança han
pogut comprovar que segueix existint “racisme
institucional”. Quan la xiqueta va iniciar l’escola
infantil, va triar la línia de l’educació en valencià. No
obstant açò, els responsables del col·legi li van
insistir que anava a ser molt difícil perquè ells “no
eren d’ací, i els anava a costar molt de treball
comprendre el valencià”. Emilia va insistir que la seua
filla optara per la línia en valencià perquè és de
l’opinió que aprendre la llengua és una forma més
d’integrar-se “i és necessari reforçar els llaços
d’identitat amb el territori en el qual viuen”.
Finalment van aconseguir que la xiqueta entrara en
la classe, on és l’única alumna d’arrels no espanyoles.
Pensa que algunes famílies valencianes porten als
seus fills a la línia de valencià perquè allí no hi ha
immigrants. A dia d’avui, la seua família està
plenament integrada en el col·legi i en la vida de la
ciutat.

Identificar, denunciar i frenar la discriminació

- Observatori de violacions a la igualdad de tracte: habitatge, educació, laboral, repressió migració, batudes, CIEs

- Actors claus: Defensoría del Poble, Fiscalía d’Igualtat de Tracte i atres aliances amb altres organitzacions i
processos

- Què fem? Atenció individual, tallers de sensibilització a víctimes, tallers de formació a professionals. Assessoría
jurídica, acompanyaments, detecció i defensa de situacions.

Context de l’àrea i elements destacables

- - Barreres imposades pel programa per donar reDificultats per a accedir a les víctimes de discriminació, tant per a
seguiment dels casos, com la implicació en tallers de presa de consciència sobre la situació de potencials víctimes.

sposta eficient a les víctimes: impossibilitat de denúncia, impossibilitat de treballar amb persones irregulars

- Falta de formació interna i coordinació.

IGUALTAT DE TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ



AMPARO SÁNCHEZ ROSELL, 61 anys, València
“Des que et poses el mocador et converteixes en
estrangera, en un perill potencial i en una terrorista, i sembla
que qualsevol ciutadà pot insultar-te”. És el que sent
aquesta valenciana, un torrent d’energía i vitalitat, que es va
criar entre capellans i monges. El seu pare era sagristà de
l’església de la Mare de Déu dels Desemparats de València.
Una catòlica convençuda que ja als 13 anys, a més de la
Bíblia, llegia llibres poc habituals per a xiquetes de la seua
edat. A poc a poc es anar alunyant de la religió catòlica per a
anar endinsant-se en altres terrenys com el misticisme sufí,
fins que als 46 anys, després d’investigar i passar per altres
religions, es va convertir oficialmente a l’Islam, “un procés
molt llarg en la cerca de la justícia social”. Va ser presidenta
del Centre Cultural Islàmic de València, amb el qual segueix
col·laborant activament, i pensa que els musulmans
segueixen sent discriminats, fins i tot més que abans. “Pel
carrer em diuen que em lleve això —referència mocador—,
o que me’n vaja a la meua terra”. Fins i tot han intentat
llevar-li-lo pel carrer. Amparo assegura que l’ús del mocador
va més enllà de la mera discriminació social i dificulta la cerca
d’ocupació. Però ho té clar: “el mocador no t’incapacita”.

MOR DIAGNE, 22 anys, Senegal
El 13 d'abril de 2007 va arribar en piragua a Tenerife des de
Senegal. Després de passar pel Centre d'Internament
d'Estrangers de l’illa, posteriorment va ingressar en un
centre de menors a València, on li van llevar el passaport,
al·legant que era fals. En aqueix moment va començar el seu
particular calvari. Li van obligar durant sis mesos a passar
cada mes pel jutjat, i fins a dos anys després no li van
retornar el passaport. “Ho he volgut denunciar però mai hi
ha temps per res, cal cercar treball i diners”. Van ser
freqüents en aqueixa època les detencions racistes, les
confiscacions il·legals i les amenaces per part de la policia,
“encara que al final t'acostumes”. La persecució va ser tal
que va ser detingut en les oficines de la policia quan anava a
fer l'entrevista per a contraure matrimoni amb la seua actual
companya. Li van intentar deportar, encara que va ser
paralitzada en l'últim moment en l'aeroport de Barajas, ja
pujat en l'avió. Respecte a la persecució policial, creu que no
és normal que complint la llei siga sotmès a aquestes
detencions constants. “En el meu barri no passen dos dies
seguits sense que et paren”. Mai ha eixit de València des que
va arribar en 2009. Ara treballa com a obrer i ha tingut
recentment diverses entrevistes. Espera que la situació
millore, i encara que no té pressa, sempre té obertes les
portes per a tornar a Senegal amb la seua dona, on els
esperen oportunitats laborals.



Mitjans  de Comunicació

Monitoreig mitjans i identificació de casos que parlen sobre el “fet
migratori”.

- Observatori de la utilització del llenguatge, creació d'estereotips i
prejudicis sobre el fet migratori en mitjans.

- Mitjans monitoritzats: Diari Levante, Diari Las Províncias, Informatius
SER, Informatius Onda Cero, TVE-connexió territorial

- Identificació d'històries de vida i elaboració de testimonis per a
sensibilitzar a periodistes. Jornades de presentació

- Col·laboració en l'elaboració de l'informe final.

- Context de l'àrea i elements destacables

- Programa de nova execució. Recursos humans i tècnics no ajustats,
dificultats de coordinació



I

Els dos paràgrafs anteriors han sigut extrets de la resolució de denegació de la nacionalitat
espanyola per residència sol·licitada per l'autor del present escrit. Benedict Anderson, un estudiós
dels nacionalismes i les identitats, sosté que quan algú es veu obligat a lluitar contínuament per la
seua identitat, està condemnat a una existència precària. En aquest relat, que hauria de versar sobre
l'experiència viscuda per un immigrant sahrauí resident a Espanya, no pot aïllar-se del macrorelat
col·lectiu de tots els sahrauís i, per tant, pot ser que predomine una dimensió col·lectiva de
l'existència precària a la qual una administració condemna a una comunitat perseguida des de molts
fronts: l'ocupació del territori, la guerra, l'exili i el refugi, la violència física, les detencions i, sobretot,
la sistemàtica violència administrativa dirigida cap a uns individus que solament pretenen rebre el
mateix tracte que qualsevol altra comunitat.

Però aquest no serà un relat sol de denúncia, també té espai l'altra cara de la moneda: el
sentir-se acceptat com a individu, el veure que la identitat troba espais alternatius de reconeixement
i acceptació; allà on l'administració exhibeix el seu biaix més incoherent, milers de persones i
organitzacions socials abrigallen als qui es veuen perjudicats per unes lleis discriminadoras i, en la
majoria dels casos, pràcticament nocives. Entitats que s'ocupen de (i es preocupen per) les persones
que tracten de trobar el seu espai en una societat diferent, lluiten contra unes lleis destinades a
dificultar la vida dels qui intenten integrar-se i participar -i en la participació està la plena integració-
en la vida social dels seus congèneres d'acolliment; aqueixes entitats, doncs, construeixen l'espai
adequat que permet la plena expressió de la identitat del desplaçat, fan que els qui s'enfronten als
obstacles administratius puguen trobar en aqueixos espais un lloc d'identificació col·lectiva.

II
L'individu a dalt reduït a la terrible categoria de noidentificat per l'administració, va aterrar en

aquest país fa més de quinze anys. Va transitar per vinyers, oliveres i ametlers, va barrejar ciment en
temps de bombolles immobiliàries, va saltar de taula en taula per a servir en diferents bars i
restaurants, es va atrinxerar darrere d'un mostrador de ferreteria, va carregar camionetes de
mudances i va estudiar el que va poder; va veure, al final de tant recorregut, que tal vegada la
integració tan pregonada per tècnics i sofistes de l'espectacle polític, resulta més aviat secundària
quan algú decideix fer un pas com el de sol·licitar la nacionalitat del lloc que l’acull. La plena
participació en la vida pública, almenys ara com ara, seguirà limitada a una mera aparença
ornamental per a les estadístiques de tècnics i sofistes de l'espectacle polític.

Identitat rebutjada. Identitat reconeguda
Per Mustapha M-Lamin Ahmed (Membre de València Acull)

L’interessat aporta a l’expedient certificacions d’antecedents penals i de
naixement expedides pel Ministeri de Justícia i Assumptes Religiosos de la
República Àrab Sahrauí Democràtica, mancada de validesa a Espanya per no
procedir d’un Estat reconegut per aquest país, pel que no es pot considerar que
hi haja acreditat la seua identitat ni la bona conducta cívica, requisits que
estableix l’artícle 22.4 del Codi Civil.

El Director General dels Registres i del Notariat, per delegació de l’Excm. Sr.
Ministre de Justícia (ORDRE JUS/2225/2012, de 5 d’octubre),

RESOL DENEGAR la sol·licitud de concessió de nacionalitat espanyola
per raó de residència a MUSTAPHA MOHAMED LAMIN AHMED (01/04/2015).



III

He tingut la sort d'envoltar-me de persones que han fet que jo no siga jo sense la suma de la seua
companyia, gent amb noms i cognoms, de nacionalitats diverses, de cultures diferents, però tots amb
un objectiu comú: construir una societat on la identitat de l'individu, amb totes les seues
particularitats, compta amb una consideració suprema. Així, doncs, un deixa de ser un nombre que
comença per les dues lletres incògnita en una equació de segon grau, la x i la i, perquè no existeix NIE
que no supose una incògnita: els immigrants, a ulls de tècnics i sofistes de l'espectacle polític, som una
incògnita. En canvi, i aquest és el ben suprem inassolible per a aqueixa pigmea alçada moral dels
tècnics i sofistes de l'espectacle polític, comptem amb persones, s’anomenen Sara Verdú, Luisa Vea,
Júlia Checa, Ester Izquierdo, Begoña Llabata o Giuseppe Ponzio, que ens identifiquen amb els nostres
noms, que ens acompanyen en aquest llarg, i no exempt de sinuositat, camí de la integració i la
participació. Expliquem també amb organitzacions, com València Acull, capaces d'entendre que la
persona se situa més enllà de la x i la i; que existeix el dret a la vida plena, que sense participació la
integració és un mer adorn semàntic sense contingut en el qual s'instal·la la retòrica pesada de tècnics
i sofistes de l'espectacle polític.

IV
En els apartats I i II d'aquest relat, com s'haurà comprovat, he usat la tercera persona per a narrar,
com a manera de mimetisme del discurs administratiu, ple d’impersonalització, insípid i distant. No em
vaig sentir còmode, però calia obligar a qui ho llitja a compartir l'angoixa. L’apartat III, i aquest IV,
pretenen ser més personals, amb la primera persona per a narrar i acostar. Vaig nàixer en els
campaments de refugiats sahrauí en 1982, vaig viure allí i allí vaig fer els meus estudis primaris,
posteriorment vaig estudiar durant un temps a Líbia (1994-1998). Després d'haver abandonat els
estudis dos anys abans per problemes de salut (que em van obligar a deixar arrere als meus pares,
germans i amics), des de l'any 2000 visc a València i rodalies. Vaig arribar sense parlar el castellà,
malgrat haver-lo estudiat en primària en els campaments de refugiats, per la qual cosa vaig haver de
començar des del no-res. Si a Líbia em faltaven dos anys per a entrar en la universitat, ací vaig haver de
retrocedir a la secundària, cosa que vaig assumir amb fastigueig però amb la suficient determinació
per a superar aqueixa primera falta de reconeixement d'un títol del sud. Vaig acabar el graduat escolar
en 2002, a Requena. Entre 2003 i 2004 vaig fer un mòdul FP1 de Gestió Administrativa i, després de
diversos anys, després de superar l'accés a la universitat per a majors de 25, vaig estudiar en la
Universitat de València una carrera i un màster. Però al llarg d'aquest recorregut no vaig descurar un
compromís social assumit des del principi de la meua arribada, vaig treballar en sensibilització,
acolliment i desenvolupament comunitari per a contribuir a l'afavoriment de la participació
d'immigrants en la vida social. El meu nom és Mustapha Mohamed Lamin Ahmed, sóc sahrauí,
l'administració espanyola rebutja la meua identitat, però la societat, amb tota la seua heterogeneïtat,
l'accepta i reconeix. És suficient.



Sensibilització

L'enfocament principal de treball en el projecte de
sensibilització és:

Participació → Apoderament → Sensibilització
→Transformació Social

L'enfocament sorgeix de la realitat latent de la
immigració en la societat valenciana. És important
entendre les raons d'aquest fenomen i les
experiències dels immigrants per a la construcció
d'una societat justa i sense conflicte per a tots i
totes. La societat en general rares vegades escolta
les vivències i experiències de persones migrades, i
l'enteniment de la immigració està basat moltes
vegades en informació falsejada, d'anàlisi simplista,
d'estereotips propagats pels mitjans de comunicació.
Existeix una manca de possibilitats d'interaccionar
amb persones immigrants.
Aquest projecte facilita una interacció i enteniment a
nivell polític i personal, i promou la solidaritat - la
implicació de persones autòctones com a voluntaris i
activistes a València-Acull i altres associacions i una
visió més veraç del món en el qual vivim. La formació
contínua, les biblioteques humanes, els monòlegs des
de l'exclusió, els “speak outs”, “antiracisme sobre
rodes” i teatre de l'invisible són les eines principals
d'aquest projecte. A través d'elles s'impulsa la
participació de les persones immigrants en la societat
de forma transgressora i transformadora a nivell
individual, col·lectiu i social. A més els permet millorar
les seues habilitats en l'ús del castellà, escrit i parlat, la
seua capacitat d'organització i lideratge i la confiança
en si mateixos com a elements de transformació.

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ

Monòlegs des de l'Exclusió/ Visibilitzant els/les 
Invisibles

S'han gravat els monòlegs i es poden veure en:
https://www.youtube.com/user/ValenciaACULL?fe
ature=watch

Monòlegs Des de l'Exclusió

S'han actuat els monòlegs en espais públics com el
mercat central, places, en les universitats, en instituts,
en bars... A més els monòlegs han servit per a enriquir
esdeveniments organitzats per altres entitats.
Cal destacar l'actuació “Visibilitzant als/les Invisibles”
que es va realitzar en el MUVIM al desembre de 2015,
amb la participació de 250 persones. L'obra creada i
realitzada per persones migrants, va enllaçar
monòlegs amb àudio-visuals i música.

Biblioteques Humanes

Hem incorporat noves persones com a “llibres”.
Expliquen les seues experiències a públics diversos,
com a veïns/es i estudiants.

“Si consents el racisme, 

participes en ell”

També es van representar escenes racistes en
jornades universitàries per a provocar debat i es

Antiracisme Sobre Rodes / Teatre de l'Invisible

En 2015, persones del grup de sensibilització han
reconstruït situacions racistes que han experimentat
en els mitjans de transport. Després de les actuacions,
que compten amb la participació racista o antiracista
del públic, es trauen cartells amb el lema:

https://www.youtube.com/user/ValenciaACULL?feature=watch


.

Tots i Totes a Una per La Diversitat

Aquest projecte engloba la Carpeta Educativa i La
Xarxa Puja el To Contra el Racisme, coordinades per
l'Ajuntament de València amb la participació d'altres
entitats. Treballa amb centres educatius i centres de
joventut en la ciutat de València.

Al Juliol de 2015 València-Acull deixà de participar en
la Carpeta Educativa, centrant el seu esforç en la
Xarxa Puja el To contra el Racisme. Juntament amb el
CAI (Ajuntament), Moviment Per la Pau i Moviment
Contra la Intolerància, es va promoure i consolidar la
Xarxa amb l'adhesió de nous centres educatius i
actuacions de sensibilització. Entre altres aspectes,
València-Acull va treballar en el desenvolupament de
formació antiracista per a professorat en els instituts
de València.

Es va realitzar l'obra 
“Judici als/les 
Immigrants”, dins de la 
Trobada Estatal de la 
Campanya CIE-NO. 
“Mereixes Ser 
Espanyol/a?” és una 
performance basada en el 
Test de Nacionalitat que 
es va dur a terme en 
instituts i en la 
Universitat.

Altres “performances”

Oferta Subhasta: Menjar  

Nepalès

La Subhasta Solidària

Es va celebrar l'abril a Ca Revolta amb la participació
de 100 persones. Totes les activitats subhastades
servien per a donar a conèixer València-Acull, i crear
llaços d'amistat i enteniment.

Speak Outs

És una tècnica per a donar veu a les persones 
migrades en l'espai polític. En 2015 vam realitzar dos 
Speak Outs amb la policia local i un amb professorat. 
De les trobades van sorgir algunes noves iniciatives 
per a engegar un treball conjunt.

València-Acull anima la participació de les persones

migrants en la lluita pels seus drets

REPTES DE FUTUR
•Aconseguir finançament per al projecte de Sensibilització 
en 2016
•Desenvolupar el treball de teatre social, participar d'una 
forma creativa en nous espais.
•Continuar i enfortir les iniciatives com els “Speak Outs” 
per a lluitar contra el racisme institucional i crear 
enteniment i iniciatives conjuntes.
•Engegar tallers “Per un Centre Educatiu Antiracista” en 
els instituts de València
•Crear noves oportunitats per a l'apoderament de 
persones migrades.
•Desenvolupar treball en Xarxa.

Dins del marc de la 
Carpeta, València-
Acull va realitzar 34 
tallers a escoles i 
instituts en 2015, 
impartit a quasi 
1.000 alumnes.

Cartell gran Interactiu “Xiquet

de Colors”, per a tallers amb

xiquets i xiquetes.



Orriols Conviu

2015 ha sigut un any molt important en el procés de
Orriols Conviu. Al desembre 2014 una vegada
finalitzat el projecte amb el qual València-Acull va
llançar durant 12 mesos el procés de participació i
acció en el barri i, molt al nostre pesar, en no disposar
de renovació en el finançament, a pesar que entenem
que un procés d'aquestes característiques precisa de
diversos anys de suport per a consolidar-se i obtenir
millors resultats, deixem de comptar amb l'equip que
amb molt esforç havia aconseguit asseure les bases i
dinamitzar un barri amb moltes mancances, poca
participació però amb una tradició de lluita obrera i
veïnal. Elimane, Rosario, Maurici, Mar i Mustapha
amb Ester al capdavant del projecte, van generar
l'estructura i van començar l'àrdua tasca de
dinamitzar i generar eines per a la participació. El
finançament havia permès també comptar amb la
infraestructura necessària i el local d'Orriols s'ha
consolidat durant el 2015 com a centre cívic del barri.
València-Acull a més va estar participant-hi amb fons
propis durant els primers sis mesos de 2015 tant per a
personal de suport com per a sufragar les despeses
del local, a més es va realitzar una cessió
d'equipament per valor de 6.000€ invertits en el local.
Orriols Conviu es constitueix en 2015 com a associació
independent de la qual València-Acull passa a ser un
membre més.
L'impuls inicial ha permès seguir amb les dinàmiques
iniciades: assemblees de barri, interlocució amb les
Administracions públiques i els grups polítics, a més
del desenvolupament de tot tipus d'activitats per al
barri. Orriols s'apropia i fa seu el projecte i ha seguit
lluitant amb ungles i dents per obtenir els recursos
necessaris per a seguir avant amb un espai ja
imprescindible i irrenunciable per als veïns i veïnes de
Orriols. Imparable i incansable en les seues lluites per
reivindicar millors serveis i infraestructures per al
barri, s'ha convertit en un projecte de referència per a
tota la ciutat. Des de València-Acull seguim
participant en les assemblees i en el grup motor,
organitzant activitats conjuntament i apostant per un
barri divers i digne.



Campanya CIEs NO

Los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) son campos de exclusión donde se encierra a personas que pueden ser (o no) deportadas. Las vLos Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) son campos de exclusión donde se encierra a personas que pueden ser (o no) deportadas. Las vLos Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) son campos de exclusión donde se encierra a personas que pueden ser (o no) deportadas. Las v

Els Centres d'Internament per a Estrangers (CIE) són camps d'exclusió on es tanca a persones que poden ser
(o no) deportades.

Les víctimes dels CIE són tancades per no tenir permís de treball i residència, mitjançant es tramita la seua
possible deportació. D'una banda, queda constatat per nombrosos informes des de 2009 que es vulneren els
drets i llibertats fonamentals, a més de les múltiples denúncies per tortura, abusos sexuals, maltractaments i
fins i tot mort en la majoria de CIE, on organitzacions socials intenten dilucidar i denunciar tot el que ocorre.
En l'actualitat hi ha set en funcionament en l'Estat espanyol.

En la Unió Europea i països veïns hi ha quasi 500 centres que es conega de la seua existència. No obstant açò,
es té constància que moltes comissaries i altres espais similars funcionen a aquest efecte, augmentant encara
més la seua opacitat.

En l’any 2015:

-Es va celebrar la V Trobada Estatal pel 
Tancament dels CIE.

-Acudim al Parlament Europeu a explicar 
la situació dels CIE.

-Es van presentar una desena de 
denúncies per maltractaments i 
vexacions i una querella criminal.

-Es van complir cinc anys de 
concentracions en la porta del CIE.

-Es va estrenar el documental “La Porta 
Blava”

-Seguim treballant per a denunciar les 
vulneracions de drets i exigint el 
tancament dels CIE

-Va arrancar la Campanya “ciutats lliure 
de CIE”, arran d'ella, es va declarar 
València i el País Valencià “territori lliure 
de *CIE”

Els CIE són una aberració jurídica, el símbol de la repressió
de les persones migrants. És molt desproporcionat un lloc
on es priva de llibertat a la gent per una falta
administrativa, i la seua pròpia existència simbolitza la
societat racista i xenòfoba en la qual vivim, una societat
conformada per fronteres en la qual les persones
migrants estan excloses del dret a tenir drets, excloses a
poder viure en una vida digna.



VOLUNTARIAT 

EL 2015, ens vam encarregar d'organitzar la trobada estatal de
persones voluntàries de Red Acoge -en la qual van participar
més de 60 persones voluntàries procedents d'associacions de
tot el territori de l'Estat espanyol-, on ens vam formar i vam
compartir experiències a banda de passar-nos-ho bé.

Les i els qui s'acosten a València-Acull amb la intenció de desenvolupar una labor de voluntariat, es
trobaran amb una associació en la qual el seu treball es valora com a part fonamental i imprescindible
per a aconseguir els objectius que ens proposem i on se'ns anima a ser autònomes i fins i tot proposar
noves formes o línies de treball.
L'any passat es va realitzar una jornada de trobada de voluntariat on va haver-hi ocasió de conèixer
altres persones voluntàries que, per treballar en altres àrees i amb diferents horaris, no hi hauria
possibilitat d'arribar a conèixer. Ens sembla una activitat important ja que que no hem de perdre de
vista que València-Acull és un projecte unitari, encara que el nostre voluntariat s'estiga realitzant en
una o altra àrea.
L'experiència va tindre una gran acollida,per la qual cosa tenim previst repetir-la en poques setmanes.

Més que consolidat, després de més de 13 edicions del mateix, el curs de formació suposa una 
oportunitat d'aprenentatge per a totes. El 2015, el cursaren més de 35 alumnes.
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TIPUS ACTIVITAT ÀREA HORESASSISTENTS LLOC

XERRADES

XERRADA Aula pressupuest familiar i sobre endeutamentHABITATGE 3 ORRIOLS CONVIU

XERRADA Jornada Hipotecària HABITATGE 4 ADICAE

XERRADA SENSIBILITZACIÓ 8 varios

XERRADA “L'atenció Psicològica a Persones Migrants”, I Jornada de Suport Psicosocial en la Mediació Intercultural, organitzada per Psicòlogs Sense Fronteres realitzada en València el 30 de gener de 2015PSICOSOCIAL 1 100 Facultad de Psicología

XERRADA "Estranjería i Refugi" JURÍDIC 4 39 ORRIOLS CONVIU

TALLERS

TALLER d'Habilitats Socials LABORAL 6 6 ORRIOLS CONVIU

TALLER d'Idees Emprenedoeas LABORAL 6 9 Salesians

TALLER d'Homologacions LABORAL/ APRENENTATGE 2 18 ORRIOLS CONVIU

TALLER per a Ocupades de la Llarr "Condicions laborals i drets"LABORAL 2 6 ORRIOLS CONVIU

TALLER participatiu de ensenyament-aprenentatge d'espanyol per a estrangers/esAPRENENENTATGE 16 28 ORRIOLS CONVIU

TALLER Igualtat de tracte IGUALTAT DE TRACTE 4 83 Centre Cultural Islàmic

TALLER - Asertivitat (21/01/2015) PSICOSOCIAL 2,5 8 ORRIOLS CONVIU

TALLER Habilitats Socials(28/01/2015) PSICOSOCIAL 2,5 8 ORRIOLS CONVIU

TALLER Resolució de Conflictes (29/01/2015) PSICOSOCIAL 2,5 8 ORRIOLS CONVIU TALLER, Què són els drets humans? Els drets 

de les dones també són drets humans PSICOSOCIAL 3 9 ORRIOLS CONVIUTALLER, Els drets humans al llarg de la història. 

I els drets de les dones? 15/04/2015 PSICOSOCIAL/LABORAL 3 8 ORRIOLS CONVIU-TALLER, Dret a curar i a ser curades. Dret a NO 

Curar 29/04/2015 PSICOSOCIAL/LABORAL 3 6 ORRIOLS CONVIU-TALLER, Drets de les ocupades de llar 

06/05/2015 PSICOSOCIAL/LABORAL 3 11 ORRIOLS CONVIU

TALLER, Autoconeixement pel el canvi PSICOSOCIAL 27,5 11 ORRIOLS CONVIUTALLER, Contes de sabiduria per a la resiliència 

i el bon tracte PSICOSOCIAL 3 8 ORRIOLS CONVIU

TALLER, Xarxa Puja el To SENSIBILITZACIÓ 10 296 Instituts

TALLER,  Xarxa Puja el To SENSIBILITZACIÓ 3 18 Trobada Instituts

TALLER Carpeta Educativa "Tots a una per la diversitat"SENSIBILITZACIÓ 27 670 Col·legis

TALLER Carpeta Educativa "Tots a una per la diversitat"SENSIBILITZACIÓ 2,5 30 ORRIOLS CONVIU

TALLER accé a la Nacionalitat JURÍDIC 2 15 València Acull

TALLER Renovacions JURÍDIC 2 15 València Acull

TALLER Pautes d'Atenció, Acollida i Informació ACOLLIDA 2 9 València Acull

VISITES
VISITA A Presentació documental. Dones 

creando PSICOSOCIAL 3 5 CSOA L´Horta

VISITA Construint Democràcia APRENENTATGE 1 9 Fund. Chirivella-Soriano.

VISITA Visibilitzant els Invisibles APRENENTATGE 1 14 MuVIM, València

VISITA World Press Photo APRENENTATGE / HABITATGE 1 5 Fundació Chirivella-Soriano, València

ACTIVITATS

Grup de suport per a la cerca d'ocupació LABORAL 130 85 València Acull
ACTIVITAT  - Encuentre INTERCULTURAL DE 

DONES + planificació d'activitats. 11/02/2015 PSICOSOCIAL 2,5 17 ORRIOLS CONVIU

- Actividad de reflexión y preparación 8 de 

marzo. 04/03/2015 PSICOSOCIAL 6 7 ORRIOLS CONVIU
- Celebració del 8 de març: Día internacional 

de les dones treballadores. Participació del 

grup de dones en la marxa del 8 de març. PSICOSOCIAL 5 7 CIE + València

Cineforum. Mujeres de cine PSICOSOCIAL 3 8 ORRIOLS CONVIU

Sopar intercultural PSICOSOCIAL 2,5 25 València Acull

Atenció Psicològica Individual PSICOSOCIAL 130 20 ORRIOLS CONVIU

Estudi Psicosocial PSICOSOCIAL 46 23 ORRIOLS CONVIU

Biblioteques Humanes SENSIBILITZACIÓ 10 552 Varios

Monòlegs des de l'Exclusió SENSIBILITZACIÓ 16 682 Varios

Speak Out SENSIBILITZACIÓ 10 30 València Acull

Anti Racisme sobre rodes SENSIBILITZACIÓ 7 250 metro

Subhasta Solidària SENSIBILITZACIÓ 3 100 Ca Revolta

Visibilitzant els Invisibles SENSIBILITZACIÓ 1 250 MUVIM

Performance Encuentre Cies SENSIBILITZACIÓ 1 120 Pl. del Pinazo

Tertúlies literàries APRENENTATGE 14 14 ORRIOLS CONVIU
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CURSOS

CURS D'ORIENTACIÓ LABORAL -1 LABORAL 15 7 ORRIOLS CONVIU

CURS DE CUIRA DE PERSONES DEPENDENTS – NUTRICIÓLABORAL 20 6 ORRIOLS CONVIU

CURS DE EMPRENIMENT LABORAL 20 8 Salesians

CURS ENPRENEDORES ONLINE LABORAL 20 5 OnLine

CURS ORIENTACIÓ LABORAL -2 LABORAL 6 2 ORRIOLS CONVIU

CURS ORIENTACIÓN LABORAL -3 LABORAL 6 1 ORRIOLS CONVIU

CURS INFORMÀTICA BÀSICA LABORAL 16 1 ORRIOLS CONVIU

CURS DE CERCA DE TREBALL PER INTERNET - 1 LABORAL 10 4 ORRIOLS CONVIU

CURS DE WORD BÁSICO LABORAL 12 5 ORRIOLS CONVIU

CURS TALLERISTA LABORAL 20 7 ORRIOLS CONVIU

CURS ORIENTACIÓ LABORAL - 4 LABORAL 10 5 ORRIOLS CONVIU

CURS DE CERCA DE TREBALL PER INTERNET - 2 LABORAL 10 4 CCIV

CURS DE TEATRE SENSIBILITZACIÓ 12 6 Mislata

CURS DE TEATRE SENSIBILITZACIÓ 16 6 Facultat de psicologia

CURS CASTELLÀ APRENENTATGE 600 252 València Acull, Col·legi Sant Antoni Abad

CURS VALENCIÀ APRENENTATGE 120 54 Col·legi Sant Antoni Abad

CURS INGLÈS APRENENTATGE 290 127 València Acull

CURS CARNET DE CONDUIR APRENENTATGE/LABORAL 120 53 València Acull

CURS INFORMÀTICA APRENENTATGE 60 16 CFBPA Vicent Ventura

JORNADES La intel·ligència singular i l'aprenenentatge col·lectiu: eines per a l'aprenentatge d'ELEAPRENENTATGE 15 64 Regodoria de Juventut

TOTALS 1945,5 4205

RESUM HORES ASSISTENTS

XERRADES 20 139

FORMACIO: TALLERS I CURSOS 1532,5 1913

RESTA ACTIVITATS 393 2223

1945,5 4275
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PLATAFORMA/XARXA /ENTITAT ÀREA REUNIONSLLOC

Mesa de la Llengua Aprenentatge de llengues 8 CAI

CFBPA Vicent Ventura Aprenentatge de llengues 8 Escola Vicent Ventura, València Acull

Casa Grande-SPE Torrefiel Aprenentatge de llengues 4 CEP Torrefiel, Casa Grande, València Acull

Campanya pel tancament dels CIEs Incidència i Jurídico 36 Locals CEDSALA o CVONGDs

Grup Seguiment Fiscalia Igualdad de Tracte No discriminació 4 MCI

Mesa d'Acollida Habitatge 5 CAI-SPAI

Plataforma ocupades de la llar Laboral 1 CCOOPV

Xarxa Sí o Sí per l'Empreniment Laboral 4 Varios

Xarxa Puja el To Contra El Racisme sensibilització 13 CAI

Xarxa Puja el To Contra El Racisme sensibilització 7 Instituts

Carpeta Educativa sensibilització 4 CAI

Fòrum Alternatiu sensibilització 4 Russafa

Grup de Sensibiltizació sensibilització 13 València Acull

Assemblea de Cooperació per la Pau sensibilització 2 Varios

Veïns Natzaret sensibilització 1 Natzaret

CAR Mislata sensibilització 2 CAR

Mesa d'Entitats de Solidaritat amb els Immigrantstotes 9 Hoac

Mesa Solidaritat Salvador Allende totes 2 SSSS

Orriols Con-viu totes 8 Orriols

Oficina d'Estrangers jurídic 1 Of. estrang

Universitat de València totes -practicums 5

Subdelegació de Govern juridic 1

Ajuntament València Regidoria  migracions totes 1

Aj. Consell Local d'Interculturaltat totes 2

Cons d'Igualtat i Polítiques d'inclusió socjials totes 1

 Jo si, Sanitat Universal Sanitat 8 varios

Odusalud Sanitat 10 Varios

TOTAL REUNIONS 164



Equips i Junta.

Inserció Laboral/ Sanitat: Estefania Darás Cebrián (responsable de l’àrea),Mercedes Bonet, Mario
Jurado, Juanjo Palomares, Juan García, Cristina Porter, Jose Luís Ferrándiz, Manuel Carrasco, Jose Luis
Giner, Isabella Dudzinski, Regina Clar, Gema Cuenca, Felipe Nueda, María García.

Allotjament Temporal, Accés a l’Habitatge, Atenció Social: Ana Fornés Constán (responsable de
l’àrea) , Emilie Mendes, María Ribera, Bárbara Verdejo, Lorena Temina, Támara Gomis, Arturo Peiró,
Sergio Grimalt.

Sensibilització/Participació: Carolyn Phippard (responsable de l’àrea), Gloria Bosch Serra, Marta
Iranzo, Anna María Kruger, Paola Serrano, Vivian Ntih, Mauricio Pinto, Lourdes Casanova, Jhader
Riascos Riascos, M Fatima Guisse, Elimane Nguirane, Maite Puerta Marín, Modibo Colibaly, Mor
Diagne, Mamady Sako, Penny MacDonald, Demba Barry, Boabacar Kone, Magnolia Perez, Carla Brieba
del Rincón, Victor Hugo Gómz García, Juan Carlos Murcia, Rafa Laborda, Mohamed Conte, Clara Ceita,
Sebastian Haidebrecht, Doris Esseoghene, Laia Ramos i Mateu, Pape Moyhamet Mbaye, Maria Luisa
Quezada Tribeño, Begoña Llabata, Fatima Mbow, Thimbo Sanz, Sako Mouctar, Jose Valdiviejo Sastre,
Juan Garcia Perez, Jasmin Teichmann, Javier Moya, Mª José Marín.

Orriols Con-viu /Sensibilització: Ester Izquierdo Romero

Acollida i Assessoría Jurídica: Mohssine Rezgaoui Tekni (responsable atenció jurídica), Tito Mompó
(responsable acollida), Cristina Bustamente Arenas, Concepción Mazón Ros, Diana Lladró, Ruslan
Kuzmak.

Àrea Igualtat de Tracte i no discriminació, Mitjans de Comunicació: Sara Verdú Vila.

Integració Educativa: Luisa Vea Soriano (responsable de l’àrea), Andrea Aspiroz Martínez, Ainhoa
Fernández Mora, Alberto Gimeno Martínez, Annachiara Maniscalco, Antonio Deltoro Gil, Antonio Ruiz
Alonso, Doris Aranda Rodríguez, Eduardo Vila López, Elena Santamaría González, Eloy Alamán,
Giuseppe Ponzio Savino, Helena Alonso Vicente, Gloria Bartolomé Sánchez, Gloria Bosch, Imogen
Arkwright, Jasmin Teichmann, Javier Costa García, Jesús Gascó Molina, Jesús Valdez, José Taroncher
Cañaveras, José Luis Giner, Lola Novo Belenguer, Lucía Fernández Cañada Vilata, Llorenç García
Martínez, Macarena Ausias Ferrairó, Margarita Lorente Montoliu, Marcos Calatayud Fons, María
Torres Martínez, Marta Castander Márquez, María Sierra, Marta Castaño Sánchez, Mayi Martín Mon,
Miguel Vallés Hernández, Mustapha Mohamed Lamin Ahmed, Nacho Gimeno Climent, Patricia Torres
Tomás, Rafael Armengot Serrano, Santos Martínez Sánchez, Senia Mulayali Tahar, Solange Santana
Machancoses, Teresa Llorca Juan, Veronique Petit, Veronica Petreanu, Vicente Navarro Tarazona,
Violeta Navarro Fernández .

Atenció Psicosocial Dones Immigrants:  Luisa Vidal (responsable de l’àrea), Viviana Vargas, Angélica 

Zuluaga,Sara, Sharon Márquez Mejías, Mar Herrera, Marta Iranzo, Patricia Torres, Marta Cerdá, Laura 
Urbano, Neus.

Comptabilitat i Gestió: Inmaculada García Blay. 

Informàtica: Jesus Delgado. 

Neteja: Oulaya Mourad.

Coordinació: Júlia Checa Valero .

Junta Directiva

Begoña Llabata Sánchez. Presidenta

Lorena Temina. Secretària.

Giuseppe Ponzio. Tresorer.

Mustapha Lamín, vocal.

Elimane Nguirane, vocal.
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OBJECTIUS 2016

Objectius generals, fixats en el pla estratègic de l'associació (revisió 2014).

1- Lluita contra la repressió de les persones migrants, el racisme i la xenofòbia.

- Continuar participant de forma activa en plataformes de defensa dels drets de les persones migrants. Establir
aliances i prestar suports puntuals a altres grups i col·lectius socials que treballen o puguen treballar en aquest
sentit.

- Obrir un espai bimensual conformat per l'equip de treball, la junta i el voluntariat, que avalue i propose línies
d'actuació per a garantir la realització d'aquest objectiu en el treball diari de l'associació, de manera transversal i
coordinada entre totes les àrees.

2- Respondre a les necessitats de les persones migrants.

- Continuar oferint respostes a través dels diferents programes d'acompanyament, atenció i suport. Crear un
procés d'anàlisi de necessitats previ al disseny de programes i projectes, consolidar espais i eines per a l'avaluació
dels projectes en execució i la seua adaptació a la realitat del col·lectiu.

- Reforç de l'àrea d'Acolliment, a través de la figura de responsable/s de l'àrea que garantisquen estabilitat i
contingut en el treball desenvolupat.

- Millorar els nivells de coordinació inter àrees, així com els protocols d'atenció, per a oferir respostes integrals a
les situacions de les persones migrades, optimitzant d'aqueixa manera esforços i resultats

- Consolidar l'àrea d'atenció psicosocial.
- Revisar la nostra participació en les diferents plataformes de suport a les persones migrants per a guanyar en

eficàcia.

3- Enfortiment de la participació de les persones migrants i foment de la convivència en el barri d’Orriols.

- Fomentar la participació de les persones immigrants en el teixit associatiu del barri.
- Participar en Orriols Con-viu, per a fer valdre els interessos de les persones migrades i les seues associacions, així

com fomentar la seua participació.
- Fomentar la convivència en el barri, reforçant el treball en xarxa amb la resta d'entitats d’Orriols.

4- Donar a conèixer el treball de València Acull i així la nostra possibilitat de teixir aliances, sent una veu acreditada
en el sector de manera que ens permeta desenvolupar un treball més efectiu.

- Elaborar un pla de comunicació interna i externa de València Acull.
- Sistematitzar i elaborar materials amb les experiències de les activitats de sensibilització i participació

(audiovisuals i altres materials pedagògics…).
- Elaborar materials escrits amb posicionaments ideològics per a ús intern i extern.
- Creació d'un grup que de seguiment d'aquest objectiu (comunicació, elaboració de materials, etc.).

5- Enfortir l'estructura de València Acull.

- Ampliar la base social de València Acull.
- Optimitzar els nivells de coordinació entre els diferents equips de treball: impulsar i reforçar la coordinació inter-

àrees.
- Recolzar la formació interna dels diferents equips de treball.
- Garantir la logística necessària per al desenvolupament de les activitats de l'organització (espai-equips).
- Millorar la participació de totes les components de l'associació en la mateixa (equips de treball, comissions, Junta

Directiva).
- Enfortir la composició i el treball de la Junta Directiva
- Fomentar la participació de les persones migrants en el treball i l'estructura de València Acull.
- Garantir el desenvolupament d'unes jornades anuals de reflexió que permeten a tots els components de València

Acull, avaluar i redefinir els objectius estratègics de l'associació així com les seues línies prioritàries de treball.



València Acull requereix de recursos econòmics

per a poder desenvolupar la seua activitat.

Encara que la nostra associació se sosté també

amb fons propis, quotes de la base social i ajudes
d'obres socials, tenim un model de finançament
basat fonamentalment en els fons públics i

privats.
Agraïm la confiança que ens dipositen.

Finançadors
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Agraïm a més a tots els que han  col·laborat  de les formes més diverses en el desenvolupament d'aquests  
projectes, al Col·legi Sant Antoni Abad (Salesians) per sempre estar disposats a cedir-nos espais, al Centre 
Cultural Islàmic de València per cedir-nos espais i el que siga, a l’EPA Vicent Ventura per les seues aportacions, 
a les veïnes i veïns d’Orriols per l'acollir i fer seu “*Orriols con-viu” i seguir explicant i recolzant València Acull, 
a l’Escola La Masia pel seu suport incondicional. Enguany un agraïment especial a la Unió de Cooperatives 
d‘Ensenyament Valencianes, pel seu meravellós concert de corals amb el qual van recaptar 5000 euros que 
van donar a València Acull.


