
1



2



PRESENTACIÓ

Al llarg de l'any 2016, València Acull ha decidit replantejar-se l'estructura interna amb la qual ha 

vingut funcionant fins ara, amb la intenció de millorar la nostra capacitat de resposta davant de les 

necessitats que plantegen les persones usuàries. 

Així mateix, pensem que un replantejament de les funcions que les treballadores realitzaven fins 

a aqueix moment, podia servir per a acometre el treball amb il·lusió i energies renovades. 

Arribats a aquest punt i després d'un cap de setmana d'intens treball en el qual participem la 

Junta, l'Equip Tècnic, així com algunes voluntàries i voluntaris, es va dissenyar un nou organigrama que 

pensem ens ajudarà a aconseguir els objectius plantejats. S'ha cercat sobretot que, tant el treball des de 

cada àrea com la comunicació entre elles, es realitze de la forma més fluïda i efectiva possible, sempre 

amb l'objectiu de maximitzar resultats. 

Totes ens esforcem molt per adaptar-nos a aquesta nova estructura i encara que açò ha suposat 

un desgast d'energia important, opine que el repte està mereixent la pena, per la qual cosa des d'ací 

aprofite per a agrair-vos a totes i tots aquest esforç. 

En un altre ordre de coses, durant els últims mesos de l'any 2016, hem obert una nova línia de 

treball en l'àmbit de l'asil i refugi que s'està realitzant de forma molt satisfactòria gràcies al gran treball 

dut a terme per banda de totes les persones implicades, tant treballadores com voluntàries i estudiants en 

pràctiques. 

Respecte a l'àmbit extern, a nivell local, l'engegada del Consell Municipal d'Immigració, suposa 

una gran oportunitat de treballar plantejant necessitats i demandes del col·lectiu que atenem i defensem, 

així com la de poder proposar polítiques reals i efectives que puguen suposar un avanç en les seues 

legítimes reivindicacions. Esperem que les esperances posades en aquest organisme es vegen complides 

amb sobradament. 

Finalment i no per açò menys important, el panorama internacional ens presenta un augment 

molt preocupant del racisme i la xenofòbia, així com l'avanç dels partits de la dreta més radical, que en res 

pot afavorir la situació dels qui fugen de les guerres o de situacions de dificultat social o econòmica 

insostenible. Encara així, els qui creiem i lluitem per la defensa dels DDHH no podem rendir-nos ni 

desanimar-nos sinó tot el contrari, hem d'utilitzar-ho com a revulsiu per a treballar amb més energia i 

decisió. El progrés de la Humanitat en ple segle XXI, no pot ser sol per a uns pocs que obtenen la seua 

situació de poder i privilegi xafant els avanços aconseguits amb tant esforç en la història, perquè la 

supervivència i la seguretat ha d'estar garantida per a totes i tots sense excepció i mentre no siga així, 

seguirem lluitant per aconseguir-ho

BEGOÑA LLABATA SÁNCHEZ

PRESIDENTA DE VALÈNCIA ACULL
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ESTRUCTURA INTÈRNA, ÀREES DE TREBALL

• PARTICIPACIÓ A ESPAIS D’INCIDÈNCIA: 
CAMPANYA CIES NO, SANITAT, MESA 

D’ENTITATS, FÒRUM ALTERNATIU, CONSELL 
MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ

• DISSENY I GESTIÓ D’ESTRATÈGIES I EINES DE 
COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ.

• PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ   

• PROGRAMA ATENCIÒ A VÍCTIMES DE 
DISCRIMINACIÒ PER ORIGEN RACIAL O ÈTNIC.

• PROJECTE  ANÀLISI I SEGUIMIENT MITJANSS 
DE COMUNICACIÓ: IMMIGRACIONALISME

• VOLUNTARIAT

• SOCIS

• CAPTACIÒ DE FONS PROPIS. 

• TREBALL  A ORRIOLS : PROJECTE “ORRIOLS 
LLIURE DE RACISME

• COORDINACIÓ GENERAL

• ADMINISTRACIÓ 

• COMPTABILITAT I FINANCES

• GESTIÓ ECONÒMICA DE PROJECTES 

• ORGANITZACIÓ INTERNA 

• RECERCA DE FINANÇAMENT

• ACOLLIDA I INFORMACIÓ, ASSESSORIA 
JURÍDICA

• APRENENTATGE.

• INSERCIÓ LABORAL

• ATENCIÓ  PSICOSOCIAL

• ACCÉS A L’HABITATGE

• ALLOTJAMENT TEMPORAL 

• REFUGIATS

DRETS SOCIALS GESTIÓ  

INCIDÈNCIA I 
COMUNICACIÓ 

PARTICIPACIÓ

Nou Local d’Activitats: c/ Sant Joan de la Penya,16



REPTES I PROPOSTES DE MILLORA, processos en marxa des de finals de 2016 i a consolidar 
durant 2017:

1-PROGRAMA D'ACOLLIMENT I INFORMACIÓ, primera detecció en “porta” i posterior entrevista 
individual, es realitza un primer diagnòstic de necessitats, proposta de pla d'intervenció, registre i 
derivació interna/externa corresponent la qual implica disposar tant de recursos humans i 
professionals específics com a eines necessàries per a la seua correcta realització: 

Base de dades unificada en la qual s'arreplega tota la informació de diagnòstic, intervenció i 
seguiment duta a terme des de les diferents àrees de l'associació, per a afavorir informació i 
coordinació entre àrees en pro d'una atenció integral i de qualitat.

Implantar un sistema de cites que faça més eficient l'atenció, però sempre deixant espai per als 
casos que es presenten amb una certa urgència i sense cita.

Aquesta proposta suposaria segurament un menor volum d'atencions però una millora 
significativa en la qualitat de les mateixes. 

2. DISSENY I ENGEGADA DE PROCEDIMENTS I EINES DE SEGUIMENT DELS PROJECTES, que 
faciliten la seua avaluació i compliment així com i l'adequació a les necessitats de les persones i la 
coordinació inter àrees.

ÀREA DE DRETS SOCIALS
L'àrea de Drets Socials: engloba totes les activitats i programes d'atenció/suport directe a les persones 

migrades: acolliment, assessoria jurídica, inserció laboral, aprenentatge, atenció psicosocial, mediació per a 
l'accés a l’habitatge, allotjament temporal i protecció internacional.

Té com a objecte l'establir mecanismes de treball, informació i coordinació que milloren i propicien una 
atenció coordinada i integral de les persones ateses.
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ACOLLIDA I INFORMACIÓ

Programa Inicio Hombre Mujer Total general

Acogida 17 32 49

Clases 110 84 194

Jurídico 222 243 465

Laboral 55 88 143

Alojamiento temporal 10 5 15

Vivienda 25 49 74

Total general 439 501 940

Durant 2016, 940 persones van ser inscrites en la
nostra base de dades en ser ateses des de diferents
programes, de les quals 827 són noves.
Estimem que el total de persones ateses des del
servei d'acolliment ha sigut de 2000.

Respecte les demandes rebudes majoritàriament
fan referència a consultes jurídiques, aprenentatge
de l'idioma i cerca d'ocupació.
Es manté la tendència de demandes referides a la
cobertura de necessitats bàsiques fonamentalment
ajudes econòmiques per a despeses de
subministraments i lloguer de l'habitatge.

Respecte a la procedència, es van atendre a
persones de 66 nacionalitats, en el quadre annex
s'indiquen només les 12 majoritàries.

Agrair un any més a totes les persones

voluntàries que garanteixen el servei de

primera atenció, informació i orientació en

funcionament de dilluns a divendres. Gràcies

a totes i tots pel vostre compromís solidari.

Formación de voluntarios.
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Sensibilización
ASSESSORIA JURÍDICA

El 2016, en general ha estat un any que ve a continuar
tot el que ha passat en l'anterior , pel que fa a la
legislació d'estrangeria, sense cap novetat que
destacar, excepte la situació dels refugiats dins del pla
d'acolliment i reubicació de les persones refugiades
dins de l'estat espanyol.

Respecte al tipus de demandes destacar:

1. Regularitzats siga per circumstàncies excepcionals
en totes les opcions (arrelaments social familiar,
malaltia sobrevinguda, violència de gènere…),
presenten un nombre inferior al d'altres anys, per la
dificultat d'aconseguir contractes de treball, no
obstant això, del total d'arrelaments destaquen els
referits a dones que treballen en servei domèstic.

2. Nounats o no nascuts a Espanya de pares residents
a Espanya o nacionalitzats.

Pel que fa a l’assessoria laboral, s'ha consolidat gràcies
a la regularitat de la voluntària responsable donant a
aquest apartat la importància que es mereix, sobretot
dins del context econòmic en el qual les persones
immigrants s'han vist abocades.

Seguim a nivell participatiu col·laborant amb les ONG
acreditades davant l'oficina d'estrangers i la delegació
del govern, mantenint les reunions semestrals per
tractar temes relacionats amb els procediments
administratius.

A nivell quantitatiu:

Es van registrar 378 persones informades i
assessorades, de les quals en 46 casos s'ha realitzat la
tramitació de l'expedient davant l'oficina d'estrangers.
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DEMANDAS

Extr. Régimen extranjería: obtención de autorización 98

Ext. Nacionalidad: Por residencia 78

Extr. Régimen extranjería: Renovación autorización 65

Extr. Rég. Comunitario: Obtención régimen familiar de comunitario 34

Extr. Régimen extranjería: Reagrupación familiar 18

Ext.Menores: Renovación 17

Civil: Derecho de Familia 13

Administrativo: Otros 9

Ext.Menores: obtención autorización 8

Laboral: Otros 6

Extr. Rég. Comunitario: Obtención régimen comunitario 5

Laboral: Seguridad social 5

Civil: Otros 3

Extr. Estudiante Renovación visado 3

Acceso asistencia sanitaria 2

Ext. Nacionalidad: Otras 2

Extr. Régimen extranjería: Residencia no lucrativa 2

Laboral: Despidos 2

Asilo y apatridida 1

Ext.Menores: Otros 1

Ext: Rég. Sancionador: expedintes de expulsión y multa 1

Extr. Rég. Comunitario:pérdida de la condición de comunitario 1

Extr. Régimen extranjería: Cambio de autorización 1

Extr.Estudiante: Autorización a trabajar 1

Laboral: Reclamación Cantidad 1

Retorno 1

Total general 378

OBTENCIÓ DE LA NACIONALITAT: COORDINACIÓ PROGRAMA 
APRENENTATGE I ASSESSORIA JURÍDICA.

Les noves condicions per a l'obtenció de la nacionalitat per residència, vigents des d'octubre de 2015, han fet 
que moltes més persones immigrants s'interessaren per aquest tema, donades que les condicions per aconseguir 
la nacionalitat s'estan endurint cada vegada més i que moltes d'elles poden tenir dificultats importants o fins i tot 
insalvables per accedir al seu dret.

Des del servei jurídic van ser ateses al voltant de 100 persones durant el 2016. Les principals consultes van ser 
sobre el procés a realitzar per obtenir la nacionalitat, així com sobre la inscripció en els exàmens de cultura i 
constitució (CCSE) i llengua espanyola (DELE A2). Moltes persones s'han presentat als exàmens tenint al final 
unes resolucions positives.



Els principals problemes als quals s'enfronten les persones aspirants a obtenir la nacionalitat estan
relacionats amb el pagament de les taxes administratives i d'exàmens i amb la superació d'aquests últims.

Durant l'any 2016 van passar per les nostres classes de preparació de l'examen de llengua de nivell A2 de
l'Institut Cervantes 76 persones. Les classes, a càrrec de professores de castellà, han funcionat molt bé i el 90% de
les estudiants superen els exàmens. L'ambient a les aules, abarrotades, és d'enorme motivació i nerviosisme davant
la proximitat de l'examen, però sovint també d'indignació davant les exigències a les quals es veuen sotmeses/os i el
cost de tots els processos . Per a la majoria les proves són molt costoses de superar, especialment l'examen de
llengua –les alumnes saben que compten amb poc temps per realitzar els exercicis i que solament tenen una
oportunitat per aprovar–

D'altra banda, l'equip de voluntàries/is d’acolliment va col·laborar amb moltes persones aspirants als
exàmens informant sobre les classes, fent inscripcions telemàtiques i proporcionat a les persones materials per a la
preparació dels exàmens.
Els principals països de procedència de les persones ateses van ser Equador, Colòmbia, Bolívia, Marroc, Nigèria i
Algèria.

Encara que al setembre de 2016 una ordre del Ministeri de Justícia
establia que algunes persones (les analfabetes, les que presenten
dificultats d'aprenentatge i aquelles que hagin superat l'ESO a Espanya)
podrien ser dispensades de la realització dels exàmens, els supòsits no
van ser desenvolupats correctament, i a dia d'avui seguim esperant el fet
que es publique de nou l'ordre, especificant a qui va a afectar i quines
gestions caldrà realitzar.
Mentrestant, moltes de les nostres alumnes que podrien acollir-se a la
norma, hauran de seguir presentant-se als exàmens per poder accedir a
la nacionalitat espanyola.
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Aprenentatge d'idiomes

Durant l'any 2016 vam haver de fer front a la
dificultat de comptar amb un pressupost molt
menor que en anys anteriors –dels 36.125 de l'any
2015 als 12.944 en 2016.
Aquest fet, unit a la gran demanda de classes
d'idiomes a la qual va contribuir especialment el
tancament de Ceimigra al maig de 2016 i el de
l'Escola d'Adults Vicent Ventura al setembre, va
determinar que al llarg de l'any es realitzés un esforç
significatiu per continuar amb les nostres activitats i
perquè pogués participar a les classes d'idiomes el
major nombre de persones possible.

Com era d'esperar, 2016 va estar marcat per la
necessitat de preparar els exàmens de llengua i
cultura (Diploma de nivell A2 de l'Institut Cervantes i
examen sobre Coneixements Constitucionals i
Socioculturals d'Espanya –CCSE–) per obtenir la
nacionalitat per residència. Aquest tràmit és injust
perquè adultera l'essència de les mesures
d'integració –no promou la socialització–, suposa
una elevada despesa econòmica per a les persones
(210 euros en exàmens i més de 100 euros en taxes
administratives) i impedeix a moltes persones (per
exemple, les persones analfabetes o amb dificultats
de lecto-escriptura) obtenir la nacionalitat
espanyola.

Cada vegada hi ha més professores que utilitzen a
les classes els seus ordinadors portàtils i tauletes
com a eines de treball. Seria estupend, si el projecte
ho permetés, comptar amb tauletes per a les
alumnes. De moment, el nou local ens permetrà
poder utilitzar puntualment els ordinadors per a les
classes.
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Algunes dades

En 2016 van participar al programa 27 persones
voluntàries
273 persones van participar a les classes, visites i resta
d'activitats del projecte.
Aquestes persones procedien de 25 països,
principalment del Marroc, Índia, Pakistan, Nigèria i
Algèria.
Una mica més de la meitat tenia estudis secundaris, i a
aquestes els seguien les persones no alfabetitzades, les
persones amb estudis secundaris i aquelles amb estudis
primaris.
Quant a la situació administrativa, destaca l'augment de
persones amb permís de llarga durada (aspirants a la
nacionalitat) i, sobretot, la gran quantitat de persones
que per estar en situació irregular o tenir permisos
comunitaris o nacionalitat espanyola no poden ser
beneficiàries del projecte (encara que reben per la
nostra banda la mateixa atenció que la resta).

ACTIVITATS

Classes de castellà, valencià i anglès
Les classes d'idiomes es van realitzar segons l'esquema
d'anys anteriors. Classes de castellà de nivell A1, A2 i
alfabetització; classes de valencià de nivell inicial i
classes d'anglès per a principiants, així com un grup de
conversa en anglés dirigit a estudiants amb un nivell
més avançat.
Destaquem l'altíssim percentatge de persones que
aproven els exàmens de nacionalitat en primera
convocatòria, així com la motivació i l'esforç de totes
les alumnes i alumnes.



.
Treball en Xarxa

La Mesa de la Llengua es troba inactiva des 

dels canvis en l'adreça del CAI.

Col·laborem estretament amb l'Escola d'Adults

Vicent Ventura fins al seu tancament. Amb

l'escola compartim alumnat i organitzem

activitats en comú. Des que l'escola es troba

tancada tenim més dificultats per derivar a

altres recursos a les persones que no poden

participar immediatament en els cursos que

demanden

Participem en les jornades “Migracions: mirades

creuades”, organitzades per la Universitat

Politècnica, en les quals formem part del grup

de treball sobre drets socials (educació).

Esperem que en 2017 el treball en xarxa amb

unes altres Aculls i amb Xarxa Acull siga real i

efectiu. Les associacions que realitzem el

projecte d'aprenentatge de la llengua

necessitem treballar conjuntament per renovar

el projecte (les activitats, metodologia, etc.),

promoure activitats formatives per a tècniques i

persones voluntàries i reivindicar els drets

educatius de les persones migrades i

refugiades.

Des del projecte donem prioritat al treball en

col·laboració amb la resta d'àrees de

l'associació

De cara al 2017 volem

Recuperar l'activitat normal en classes,

engegant tots els cursos necessaris i fent

moltes activitats fora de l'aula

Comprar llibres, jocs, mapes i altres materials

per a les classes

Poder fer classes assistides per ordinador en el

nou local

Seguir col·laborant amb l’alumnat que es

presente a les proves de nacionalitat.

Llegir, anar al cinema, xerrades i passejar

juntes i junts i continuar aprenent idiomes

Reivindicar els drets de les persones amb

dificultats per obtenir la nacionalitat per raó dels

exàmens de llengua i cultura
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Permís de conduir
El permís de conduir permet a les persones poder
accedir a molts llocs de treball, per això és una de les
principals activitats del projecte, que es realitza
conjuntament amb el programa d'inserció laboral. En
2016 va haver-hi 20 alumnes a les classes.

Activitats culturals
En 2016 participem en la gynkana d’Orriols, anem al
cinema, visitem el World Press Photo, una exposició
d'art contemporani amb taller didàctic i l'ajuntament de
la ciutat. Passem bons moments en grup.



PISOS D'ACOLLIMENT

La Declaració Universal dels Drets Humans reconeix els 
Drets Econòmics Socials i Culturals com a drets naturals i 
legals, definint els drets humans com a inalienables, per 
naturalesa, al mateix temps que l'emissió de protecció 
legal. Els signataris de la declaració s'uneixen al 
reconeixement de la dignitat intrínseca i dels drets iguals i 
inalienables de tots els membres de la família humana és 
el fonament de la llibertat, la justícia i la pau al món. 
Aquests drets inclouen l'alimentació adequada i l'accés a 
un habitatge digne. 
En els pisos d'allotjament temporal de València Acull 
s'ofereix allotjament, manutenció i subministraments . Des 
d'aquestes necessitats bàsiques es treballa en totes les 
àrees: assessorament jurídic, laboral, integració educativa, 
participació i accés a l’habitatge.
Destacar que la xarxa social que s'ofereix a totes les 
persones usuàries de València Acull suposa una base per a 
l'apoderament i la plena autonomia.
Posem especial accent a oferir-los la possibilitat d'ampliar 
la seva xarxa de suport, pel que compten amb tot l'equip 
de persones que treballem per aquest projecte, tant 
voluntàries com a treballadores i sòcies.

ATENCIÓ A REFUGIATS:

A més dels dos allotjaments per a persones en situació de vulnerabilitat els quals disposa València

Acull des de fa anys, des de Setembre de 2016 comptem amb un pis més. Aquest s'inclou dins del
Programa de Protecció Internacional i allotja a homes sol·licitants d'asil/refugio/apàtrides. Aquest
programa planteja nous reptes a totes les treballadores de l'entitat i esperem que, dins de les
possibilitats que plantegen aquest tipus de projectes, siguem capaços d'oferir el suport necessari i
amb la qualitat que requereixen les persones que sol·liciten protecció.

El pis compta amb tres places d'allotjament per a homes i està situat al barri de Torrefiel.

Al març de 2017 està previst obrir un nou pis per a dones sol·licitants d'asil en Orriols amb quatre
places . El Programa inclou Itineraris d'Inserció Personalitzats que es desenvoluparan a partir de
Gener de 2017.

Totes les actuacions estan encaminades a la incorporació de les persones que passen per ell a la
societat d'acolliment, entenent la ciutadania com un exercici de drets i deures i no com un mer
estatus que s'adquireix o es dóna, malgrat la situació administrativa.

Es tracta, per tant de treballar amb tres elements :

La identitat i la pertinença

La participació en tots els àmbits de la ciutadania

L'exercici dels drets i deures
Objetivo general desde el proyecto de alojamiento temporal

El proyecto está ligado a la incorporación de los ciudadanos que pasen por él a la sociedad de 

acogida, por lo que se entiende la ciudadanía como un ejercicio de derechos y deberes, no 

como un estatus que se adquiere o se da, pese a la situación administrativa de cada caso. Se 
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URGÈNCIA RESIDENCIAL
La majoria de persones ateses són dones (19 casos). Açò es deu al fet que són elles les que cerquen 
suports en la subsistència, bé perquè són elles les que en la família s'encarreguen d'anar als recursos (14 
casos), bé perquè són grups directament monomarentales (11 casos). Les nacionalitats principals són
Algèria, Nigèria, i Equador. La major part de les persones tenen permís de residència de llarga durada. La 
mitjana d'edat és de 42 anys. La gran majoria té estudis secundaris

PROGRAMA D'HABITATGE

Les principals beneficiàries són dones, encara que
és bastant paritari el nombre (37 enfront de 23).
La mitjana d'edat és de 41 anys, Les nacionalitats
principals són Equador (13), Algèria (9), Nigèria
(6), Senegal (4). La majoria de persones tenen un
permís de residència de llarga durada (30) i/o
estan nacionalitzats. La situació residencial
majoritària té a veure amb els impagaments i amb
deutes contrets. A més, també hi ha una qüestió
paradigmàtica de Orriols i és l'ocupació
d'habitatges de bancs.

Formación de voluntariado
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PROGRAMA  D’ORIENTACIÓ I  INSERCIÓ SOCIOLABORAL

Durant aquest 2016 hem continuat realitzant un
esforç per millorar els nivells d’ocupabilitat de les
persones ateses (167 noves inscripcions (55% dones i
44% homes).) a través d’accions individuals com
grupals, desenvolupant itineraris individualitzats d’
inserció (65 itineraris) i fomentant la participació en
grups de recolzament per a la recerca d’ocupació
(82 participants), així com la dotació d’una major
autonomia per a realitzar una recerca d’ocupació
més efectiva a través de la formació prelaboral amb
un total de 80 participants suposant, la formació
prelaboral realitzada es 3 cursos d’accés a les TICs
per a la recerca de treball per internet (amb 20
participants, 100% de compliment,2 cursos
d’orientació laboral amb 15 participants).

Quant a la formació ocupacional, hem pogut portar
a terme el Curs d’Atenció Sociosanitària en
col·laboració amb la Universitat de València a través
del seu Màster d’Atenció Sociosanitària, que ha
tingut una durada de 50 h, tinguent una elevada
demanda per part de les/els nostres usuàries/s i sent
valorat molt positivament després de la seua
finalització.

Aquest any hem notat un repunt en la inserció
laboral de les/els nostres participants, encara que la
qualitat de l’ocupació és molt deficient, amb
condicions laborals i salarials molt precàries i en
moltes ocasions sense contracte i en les que destaca
la vulneració de drets laborals, també la seua inserció
segueix sent en sectors com l’agrícola i el d’empleats
de la llar, on la població migrant té una
sobrerepresentació i destaquen per ser sectors amb
condicions laborals molt precàries, també ens
trobem amb dones que troben treball com a
empleades de la llar però l’ocupador de les quals no
els vol fer el contracte.

Hem tingut dificultats per a la derivació a
formació professional/ocupacional derivada
de l’escassa oferta formativa, així com els
temps molt ajustats per a la derivació.

Volem destacar els tallers que portem a terme
amb Empleades de la Llar, en col·laboració
amb el programa de psicosocial, on tractem
qüestions com la prevenció de riscos laborals i
aspectes psicosocials. I el curs de recolzament
i reforç de castellà per a l’obtenció del carnet
de conduir, en col·laboració amb el programa
d’educació integrativa amb una elevada
demanda entre les/els nostres participants.
Aquest curs no pretén substituir les classes
d’autoescola, sinó que ho considerem un
recolzament, reforç i motivació prèvia per a la
seua obtenció o accés a l’autoescola.

Per últim destacar el compliment d’objectius
de coordinació tant interna com externa amb
altres organitzacions,

Hem participat en :

-Red Si o Si – Entitats d’Autocupació havent
realitzat aquest any la presentació de la Red Si
o Si per l’Emprenedoria, mitjançant la
realització d’unes jornades en les que es van
veure com emprendre pot ser una alternativa
social i laboral i tractant a través d’una taula
rodona, fórmules d’innovació social en
l’emprenedoria

-Plataforma per la dignificació dels drets de
les empleades de la llar. Aquest any el nivell
de treball conjunt ha disminuït però ens vam
poder coordinar per a sol·licitar i reunir-nos
amb els diferents grups parlamentaris de les
Corts, per a expressar-los les nostres
inquietuds respecte a la situació sociolaboral
de les empleades de la llar.
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REPTES 2017

En la línea dels últims anys es fa necessari
malgrat les circumstàncies actuals el poder mantenir
aquestes acciones consolidant-les i complementant-
les, però seguim considerant 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 nous de captació i
gestió d’ofertes laborals i d’intermediació;

- Incentivar l’autocupació, tant formal com en
alguns casos informal, com a mitjà alternatiu
d’ocupabilitzar-se;

- Fomentar la formació professional i Intensificar la
relació amb els centres informatius, augmentar les
derivacions a dita formació;

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

- Treballar més en profunditat els apsectes
psicosocials de les/els nostres usuàries/s per la
sobrecàrrega d’estrés, ansietat, frustració i valorar
mesures d’intervenció en aquest nivell;

- Iniciar accions d’intervenció individuals i grupals
específiques amb dones migrants que propicien el
empoderament 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

- Buscar espais d’incidència en las polítiques
socials i públiques, relacionades amb l’ocupació,
l’autocupació. Drets sociolaborlas i condicions
laborals a les que s’enfronten les persones
participants del programa.

CANYA Y TAPA INTERNACIONALISTA SOLIDÀRIA

Durant el 2016 hem mantingut i ampliat el nou
projecte de degustació gastronòmica, que vam
iniciar a finals 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 al Terra.

Aquest projecte que suposa una generació
d’ingressos econòmics que possibiliten un
recolzament a l’autonomia econòmica d’aquestes
dones, donada la situació de vulnerabilitat
econòmica en la que es troben, a més vegem que
suposa un espai de valorització, participació i
ocupació d’espais i relació fóra del seu cercle
habitual

Des del programa confiem en que aquesta
iniciativa pot ser un gran projecte en el futur.

Durant el 2016 a més de les tapes setmanals al
Terra, hem participat en concerts organitzats per la
Chimenea de Zaidia, La Escoleta del Cabanyal, en el
Festival Mare Nostrum sobre Refugi organitzat per
CEAR PV en La Fábrica de Hielo, a més en el
CABANYAL ÍNTIM i festes interculturals, estrenes de
pel·lícules/documentals en els Cinemes Aragó i
d’activitats internes de l’associació com la subhasta
de favors i en la presentació de diversos informes
de la red acoge.
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Explotació laboral en el camp:

Com es defineix l’esclavitud al segle XXI

Mouctar és ingenier civil, porta 10 anys en Espanya i cull mandarina per menys de 20 euros al dia. Mai

esperava treballar en el camp, però per motius polítics va haver de fugir del seu país i ací mai va tindre

cap altra oportunitat. L’obliguen a pagar-se la Seguretat Social i el transport, el que pràcticament no li

deixa guanys al final del dia. Els responsables: les Empreses de Treball Temporal (ETT), que

generalment, no respecten els convenis ni els drets del treballador. Així ho denúncia Delia García, de la

Federació Agroalimentària, junt amb els sindicats CCOO i UGT. L’any passat, 2016, la Guàrdia Civil va

multar a 19 d’aquestes entitats però ha sigut impossible accedir als noms i segueixen funcionant, ja que

mai van ser il·legalitzades.

Els majors incompliments, explica Delia, tenen a veure amb que les ETT paguen la meitat del preu

establert per conveni, obliguen als treballadors a pagar el transport, els venen les ferramentes que van a

utilitzar i els donen d’alta tan sols els dies que treballen.

La seua forma de treball és contractar a personal temporal capitanetjat per un cap que posa una

furgoneta de 9 places i que li paguen uns 4 euros diaris per trajecte i persones, el que sumen 72 euros

en concepte de gasolina. L’ETT porta la quadrilla sencera al camp i els paga segons la quantitat de

kilograms que recullen, una modalitat coneguda com a treball “a destall” que s’estipula en el conveni com

una anormalitat. A més, els preus oscil·len entre els 0,50 i els 0,90 cèntims el caixó de 20 kilograms,

menys de la meitat del que paga una cooperativa. Els treballadors coincideixen en que segons el cítric i

el tipus de camp, un caixó es cull en uns 10 minuts, pel que, prenent les millores condicions,

necessitarien 5 hores per tal d’aconseguir 30 euros, dels que destinarien 8 euros al transport i 3 a la

Seguretat Social, que també paguen amb el seu sou. Denuncien que en cobrar per quantitat i no per

hores, realitzen molt de treball extra que no es remunera, com carregar el camió o llevar les

herbes, tasques que poden suposar fins a 4 hores diàries.

Si un dia les condicions meteorològiques no són bones, les ETT no els cridaran per a treballar i els

donaran de baixa, cosa que provoca que a final de mes tinguen menys dies treballats i el seu dret a

certes prestacions siguen menors.

Necessiten el treball per a pagar el lloguer, enviar diners al seu país i el més important: mantindre els

seus papers. En la seua quadrilla són tot persones migrants que queden totalment exposades a

aquesta situació d’explotació, doncs si cotitzen a la Seguretat Social perden el dret de treballar a

Espanya.

La seua història és tan sols un exemple d’un viatge migratori forçat que acaba en explotació laboral a

Espanya. Ell que va deixar el seu país per imprimir un pamflet amb idees de llibertat i democràcia. Que

hauria d’haver tingut estatus de refugiat polític i, en canvi, va estar dormint al carrer i en les cases de

caritat. Que porta 7 anys d’experiència en la taronja i segueix cobrant el mateix que quan va començar.

Ell, que és una història més de com es defineix l’esclavitud al segle XXI.

Mónica García Sanchís

Voluntària Programa d’Orientació i Inserció Sociolaboral

Bloguer de vidasyvenidas.blog
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GRUP DE COSTURA

Durant el 2016 s’ha consolidat l’espai de
trobada entre dones al voltant de la costura iniciat
l’ant anterior.

Es tracta d’un espai de trobada, relacional,
creatiu, generador de xarxes, d’oci i temps lliure
on , de manera transversal es tracten aspectes de
gènere i de participació en altres espais.

Durant aquets any, hem portat a terme
l’elaboració de productes tant per a
l’autoaprenentatge com per a la venda, la qual
cosa ha permès l’autogestió del grup i generació
d’ingressos de manera puntual per a les
participants, sent una experiència molt positiva,
motivadora i unificadora.

També es va elaborar una pancarta amb el lema “Por los derechos de todas las mujeres del mundo”
per a participar en la manifestació del 8 de març junt al grup de Psicosocial.

Com a reptes per als anys següents es tracta de créixer com a grup i seguir consolidant com espai
relacional, treballar temes transversals com a gènere, racisme, discriminació i migracions, i elaborar un/s
producte/s per a la venda i autogestió del grup com per a la generació d’ingressos alternatius de les
participants.

17



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 a
manejar-les.
Espai relacional, que aborda els nostres vincles i la
manera 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'acolliment 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
S'ha atès a 22 dones
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 espai 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 GRUPALES
Han participat 38 dones
Es realitzen diferents activitats grupales, encaminades
al creixement personal, la generació de xarxes recolze,
el coneixement de drets, el autocuidado i el benestar i
en últimes l'enfortiment i apoderament de les dones.

Autoconeixement per al canvi

ÀREA PSICOSOCIAL I DONA

Vincles per a la Convivència i el Bon Tracte

Grup de dones per a enfortir el treball de relacions,
revisar i comprendre el Maltractament i el Bon tracte,
els models de relacions, el concepte d'amor, les
relacions de poder i treballar cap a unes relacions més
sanes i saludables

Drets de les dones
En col·laboració amb dues il·lustradores, es van
realitzar 6 tallers per a treballar drets, a través de
diferents tècniques expressives d'il·lustració

Drets de les dones
Migrants.
Dret a cuidar i a
ser cuidades. Dret a No cuidar,
Dret a una vida lliure de
violència

Tallers de Autocuidado
Ajudant a la presa consciencia del seu benestar i
posar-ho en pràctica, alguna cosa molt important per
a sostenir les difícils situacions que travessen i per a
enfortir la seua autoestima, donant-se importància a
elles mateixes i no solament sent cuidadores de les
persones que les envolten.
-- Aromaterapia
-- Massatges
-- Cuidat de la pell
-- Alimentació sana
-i saludable
-- Artesanies

Els tres últims van ser impartits per dones del grup,
compartint els seus sabers amb les altres dones del
grup.

Treball de creixement personal,
amb la metodologia de la
Teràpia de Retrobament, que
dóna eines per a concocerse,
bientratarse i generar relacions
de bon tracte amb elles
mateixes i amb l'entorn 18



ÁREA PSICOSOCIAL Y MUJER

-Activitats d'oci i interculturals

-Gymkana Intercultural de Dones
-Trobe estiuenc, amb jocs cooperatius
-- Sopars i berenars interculturals

-ESTUDI PSICOSOCIAL

-15 dones van participar en l'estudi de casos.

-INCIDÈNCIA I PARTICIPACIÓ

-Presentació de l'II Informe Psicosocial de Dones
Migrants: Entre dues Ribes, entre dues cultures
-Participació en la marxa del 8 de març. Tots els drets
per a totes les dones.

-Participació en la marxa del 25 de Novembre amb el
lema: El silenci ens invisibiliza. Ja n'hi ha prou de
callar.

SERVEI DE GUARDERIA
En totes les activitats grupales amb dones

EQUIP D’ACOMPANYAMENTS
S'ha implementat un equip d'acompanyaments, per
a situacions especials que ho requereixen , coordinat
amb altres àrees.

REPTES

Atendre tota la demanda, i en temps raonables.
Consolidar equipe
Coordinació amb altres àrees d'Acull, atenció
més integrat i coordinada a casos.
Coordinació amb altres recursos del barri i
municipals
Major visibilitat de la realitat de les dones
- Implicació de les dones en lideratge i canvi
social
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La preocupació fonamental en aquest cas és garantir la participació a tots els nivells a
València Acull, sent aquesta part fonamental de l'organització i el seu vertader potencial.

Captació, seguiment i fidelització del voluntariat.
Captació i gestió de socis.
Captació de fons propis.
Participació i representació de les persones migradas en tots els àmbits de l'Associació.
Presència i participació de València Acull en l'àmbit comunitari: participació i treball en

xarxa en Orriols.

ÀREA DE PARTICIPACIÓ
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TREBALL EN ORRIOLS…  
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ACTIVA ORRIOLS
Hem participat en els tallers 
d’Activa Orriols, per a participar 
en l’estratègia de planificació 
estratègica integral del barri.

Setmana intercultural “Orriols viu i conviu”

Participació assemblees Orriols Con-viu



VOLUNTARIAT 
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La millor ocasió per a començar a fer voluntariat a València

Acull és sens dubte, el curs de formació que tots els anys es

realitza en el mes de setembre i en el qual oferim, a

qualsevol persona que desitge inscriure's, la possibilitat

d'adquirir coneixements essencials tant en l'àmbit de la

immigració com de la nostra Associació pròpiament aquesta.

Açò no impedeix que qui senta el desig d'exercir el

voluntariat a València Acull, puga incorporar-se en qualsevol

moment de l'any i tenir la seguretat que sempre va a ser ben

recibut.

El voluntariat és un eix molt important en la nostra Associació

que permet arribar a realitzar tot el treball i activitats que

duem a terme any rere any, per la qual cosa ens esforcem a

cada moment a aconseguir que les persones voluntàries se

senten valorades i satisfetes amb la seua labor.

Un altre moment important en el voluntariat és la Trobada

anual que Xarxa Acull organitza i que en 2016 va coincidir

amb la celebració del XV aniversari de la seua creació.

Aquesta Trobada es va celebrar a Còrdova juntament amb

l'Assemblea General, els dies 10 a 12 de juny i en ell es va

destacar el valor del treball en xarxa així com la importància

del voluntariat en la nostra Organització.

Aquestes Trobades, que es realitzen tots els anys, són una

excel·lent ocasió per a conèixer de forma lúdica a persones

que desenvolupen el seu voluntariat en altres ciutats i

intercanviar experiències, a més de brindar l'oportunitat de

participar en dinàmiques que poden ajudar-nos en el

desenvolupament del nostre treball.

La Trobada de 2017 es va a celebrar a Salamanca els dies

9, 10 i 11 de juny i des d'ací, animem a totes les voluntàries i

voluntaris a participar.

En aquesta mateixa línia, tenim previst celebrar la nostra

pròpia Trobada de Voluntariat de València Acull el pròxim 22

d'abril per a tenir l'oportunitat de conèixer-nos millor, gaudint

d'una jornada d'oci que ens permeta tenir sentiment d'equip.

Aprofitem finalment aquest espai, per a agrair la labor

desinteressada de totes les persones voluntàries i que ens

consta, realitzeu amb grans dosis d'il·lusió i energia.



Fons Propis
.

2016 va veure un creixent suport a València Acull per part

d'altres entitats. Les activitats de captació són imprescindibles

per a garantir els recursos suficients en totes les àrees de

treball de l'associació, a més de permetre'ns oferir ajudes

directes a les persones que acudeixen a l'organització o cobrir

despeses per als quals no trobem finançador.

Al maig es va celebrar el Concert "FLAUMENCO", en el Palau

de la Música, en benefici de València Acull.. El projecte Singa

naix d'uns professors i professores de primària i secundària de

diverses escoles del districte del marítim de València, que

s'uneixen per a transmetre als seus alumnes la seua passió per

la música.

També altres centres educatius van organitzar diferents

activitats a través de les quals van recaptar fons per a

l'associació gràcies a: CEIP BENIMAMET, JUAN COMENIUS I

ESCOLA LA MASIA per la seua col·laboració. Escola d'Idiomes

La Universitat Politècnica de València va dedicar fons recaptats

de la carreres de Sant Silvestre, i d'un torneig de Paddel a

València Acull.

També comptem amb la col·laboració de “LES MARIPILIS”, que

van cedir part de la venda de bisuteria.

La falla ARRANCAPINS, va contribuir amb fons recaptats en un

acte solidari.

De nou organitzem la Subhasta Solidaría de Favors, enguany

en la Ximenera, i combinat amb actuacions teatrals i tapes

internacionals.

Seguim com cada any amb la venda de Loteria de Nadal.

Participem en la Fería Alernativa i altres fires amb la venda de

marxandatge.

Iniciatives com els Monòlegs des de l'Exclusió, Tapes

Internacionalistas i el Grup de Costura serveixen, per a

empoderar i sensibilitzar però també per a proporcionar uns

diners a les i els participants .

A poc a poc anem intentant captar més socis i totes les

activitats contribueixen a donar a conèixer l'Associació, a més

en 2016 duem a terme una xicoteta campanya per a augmentar

les quotes dels nostres socis (beneficis fiscals-Llei de

mecenatge).



VOLUNTARI@S PROACTIUS: MARIA SIERRA (voluntària del programa d'aprenentatge).

Vaig viatjar per primera vegada a Grècia al novembre de 2016 per a documentar l'anomenada “crisi
dels refugiats”, espentada pel buit informatiu i la manipulació mediàtica a la qual, ja en aquell moment,
estàvem sent sotmesos per part dels mitjans de comunicació en el que a aquesta qüestió es refereix.
En aqueix moment vaig iniciar el meu projecte fotogràfic “Invisibles” (www.photogeografías.com) amb
la finalitat de deixar constància gràfica i documental del que estava ocorrent en les illes del Egeo,
concretament en Lesbos, i em vaig traslladar a la illa com a fotògrafa independent. Allí vaig trobar una
vertadera catàstrofe humanitària: cada dia arribaven centenars de persones jugant-se la vida en pots
proporcionats per les màfies turques que arribaven a qualsevol platja o penya-segat, quan no
naufragaven. Molts arribaven amb crisi d'hipotèrmia. La situació era dramàtica. Milers de persones van
morir en el mar. Hi ha un cementeri en l'illa de Lesbos ple de tombes sense nom.

En aquell moment el procés de sol·licitud d'asil era relativament ràpid. Les persones que arribaven es
traslladaven al camp de refugiats i allí, en una setmana o deu dies, aconseguien els seus documents
per a continuar el seu viatge a Europa. La situació era dura perquè el camp de Moria, amb capacitat
per a 2.500 persones, estava ple a vessar, però els refugiats sabien que en uns dies podrien prosseguir
el seu viatge. Tenien esperança.

Amb l'acord signat entre la UE i Turquia al març de 2016 la realitat ha canviat dràsticament. Arriben
molts menys refugiats (encara que en aquest moment a les illes segueixen arribant pots a raó de tres o
quatre per setmana), però els que aconsegueixen desembarquessin les costes de Lesbos romanen
amuntegats en el camp de refugiats de Moria, on, en aquest moment en el qual escric, viuen al voltant
de sis mil persones. Se suposa que un camp de refugiats hauria de ser un lloc on els refugiats
estigueren segurs i fora de perill. En Moria han mort diverses persones de fred aquest hivern, les
tendes de campanya van quedar destrossades per la neu, un incendi en una tenda va matar a una dona
i al seu bebè… segons expliquen els propis refugiats hi ha cues de tres hores per a agafar el desdejuni o
llavar-se. Moria és una bomba de rellotgeria. En aquest lloc viuen actualment homes, famílies amb
xiquets, ancians, adolescents que viatgen sols… I la nacionalitat no importa. Conec amb noms i
cognoms –ja s'han convertit en els meus amics- a moltes persones de nacionalitat siriana que porten
sis mesos en l'illa, encallats, sense poder avançar. Vides detingudes sense esperança i sense futur. Tan
sols amb por a la deportació, la qual cosa, segons ells, pot ocórrer en qualsevol moment.

Açò està ocorrent en tota Grècia. Les resolucions de concessió d'asil s'han ralentit tant que la gent està
desesperada. Per no parlar dels milers de persones que, no pertanyent a una nacionalitat “acceptada”,
són conscients que estan abocades a la il·legalitat més absoluta, a transitar en els marges del sistema
sense possibilitat de millorar mai la seua situació.

Belgrad. Aquest hivern els magatzems abandonats de l'Antiga Estació de trens de Belgrad han sigut
qualificats com l'infern. Allí malviuen prop de dos mil refugiats en condicions infrahumanes (al voltant
de vint graus sota zero, sense menjar ni atenció mèdica…) que vulneren tots els principis humanitaris
que fa gala la Unió Europea. El govern serbi ha prohibit l'entrada de camions d'ajuda humanitària sota
les excuses més pelegrines, i la policia ha perseguit als refugiats –en ocasions quasi xiquets- pels
boscos propers a la frontera i voltants de Belgrad propinant autèntiques pallisses.

La situació de les persones refugiades és dramàtica, i no té aspectes de millorar.
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Un pot amb 50 persones a dalt a la illa de Lesbos.

Text i Fotos: María Sierra

Camp de refugiats de Moria, març 2016. Llavors estava al límit de la seua capacitat; a dia d'avui quasi la triplica.

Refugiats esperant el menjar que prepara l'ONG “No Borders Kitchen”



El grup de comunicació s’ha reunit en 4 ocasions
des d’octubre de 2016. Des del començament
s’establiren unes línies de treball en les que hem
anat avançant.

Disseny d’un nou logo per a València Acull,

Actualització de la pàgina web i del blog,

Millora de la comunicació amb socis i voluntaris,

Mailing massiu,

Xarxes socials: Facebook, Twitter,

Gestió del correu corporatiu

Agenda mensual i butlletí trimestral.

Al llarg del 2017 treballarem per tal d’aconseguir
optimitzar la presència de VA en les xarxes i els
canals d’informació interna i externa.

ÀREA D’INCIDÈNCIA  I 
COMUNICACIÓ

Respecte al grup d’Incidència, es pretén tindre
presència en el màxim nombre d’espais i xarxes
que permeten els recursos humans disponibles.
Durant el 2016, a més de participar en totes les
accions d’incidència i/o sensibilització de la Red
Acoge, vam participar de les següents xarxes i
plataformes:

- Mesa D’entitats de Solidaritat amb els
immigrants.

- Fòrum alternatiu de la immigració.

- Consell Municipal d’Immigració, hem
participat en el procés de creació, formem
part de la comissió permanent del consell, i
dels grups de treball de drets socials i de
participació, del qual València Acull exerceix la
coordinació.

- Plataforma per el Tancament dels CIEs.

- Jo si Sanitat Universal, i ODUSALUD.

Des del grup d’Incidència també es pretén generar
informació escrita amb els posicionaments de
l’entitat i garantir junt amb el grup de
comunicació, la presència en mitjans.
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Promoció d’Igualtat de Tracte i la No
Discriminació

Oferim assistència directa a persones que
sofreixen, hagen patit o coneguen situacions de
discriminació basades en l’origen racial o ètnic.
En 2016, des del programa de Discriminació,
vam atendre a 15 casos individuals de
discriminació. Es destaquen que nombrosos
casos van ser discriminació laboral, alguns
relacionats amb vivenda i educació. Diverses
persones migrants van denunciar
comportaments discriminatoris per part de l
policia. Amb la intervenció del servei, es van
resoldre alguns casos, encara que no tots, però
amb tots s’ha pogut proporcionar seguiment i
recolzament moral. En alguns s’ha portat a
terme mediació entre les parts afectades.

Dels 7 casos col·lectius, la majoria són casos
d’anuncis discriminatoris en portals webs,
anuncis que utilitzen frases com “sols espanyols”
o “abstindre’s estrangers”, en l’àmbit de vivenda
o laboral. En aquets casos s’exigeix la retirada de
l’anunci i en alguns casos s’ha pogut parlar amb
l’anunciant, a més de presentar una denúncia al
portal web. Altres casos estan relacionats amb
actuacions de l’extrema dreta o maltractament a
col·lectius de migrants.

7 activitats de sensibilització:

•Immigració Cara a Cara
Universitat Politècnica de València
100 universitaris, 6 professors
•“Racisme i Experiències d’Immigración. EPA Vicent
Ventura Presentació del Programa “Igualtat de
Tractament” i Biblioteca Humana
23 persones d’entre 18 i 75 anys.
•Igualtat de Tractament: racisme i Xenofòbia Grup
de Dones del projecte psicosocial de València Acull
•Jornada Per La Convivència Públic en general de la
localitat localidad castellonenca de la Vall d’Uixo.
Monòlegs des de l’Exclusió, Biblioteca Humana. 100
persones de la localidtat, més 10 voluntaris de
València Acull
•Speak Out. Trobada entre persones migrants i
policia local. 18 persones, 3 de les quals sent policias.
•“Què és el racisme i com lluitar contra ell” Grup de
Mediació de l’IES Orriols. 12 alumnes
•Biblioteca Humana – Experiències d’immigració i
racisme. IES Serpis. 30 alumnes de 2n d’ESO

4 Activitats de Formació

•Racisme i Xenofòbia: Què és i com Combatre’l.
Orriols Conviu. 18 participants
•Racisme i Xenofòbia. Curs de voluntariat de València
Acull. 23 participants.
•.Promoción d’Igualtat de Tractament i la No
Discriminació. Es va impartir a treballadors de
València Acull
• Biblioteca Humana i presentació del programa
ACMAS. 60 estudiants de medicina, 6 “llibres”,
persones migrades

SAOVDRE
Servei d’Atenció i Orientació a
Víctimes de Discriminació
Racial o Ètnica
València Acull (Red Acoge)
forma part de la Red SAOVDRE,
junt amb CEAR, ACCEM, Creu
Roja, Secretariado Gitano,
CEPAIM, MPLP, MCI, i
organitzem conjuntament
activitats de formació i
sensibilització a más d’oferir
assistència i orientació a
víctimes.



Mitjans de comunicació

València Acull forma part del projecte de Red Acoge
IMMIGRACIONALISME, paraula que fa referència al
sensacionalisme en les notícies sobre immigració i a la
manipulació informativa sobre la immigració tendent a
produir por, confusió i odi.
http://www.inmigracionalismo.org/es/

Durant el 2016 es van monitoritzar 9 mitjans de
comunicació de València i Balears. No tots els mitjans
coincideixen en el tractament de la informació, però hi
ha elements bastant comuns i freqüents que permeten
afirmar que els grans mitjans de comunicació –molts
mitjans alternatius s’allunyen d’aquests plantejaments–
col·laboren activament en la construcció de la
immigració com a enemic, enlloc de treballar per la
cohesió social informant de manera responsable i veraç.
Les morts de persones que viatgen en pastera intentant
creuar el Mediterrani són massa vegades un nombre
proporcionat per salvament marítim o per una agència
internacional de notícies, que acaben sent una breu nota
de premsa, a una columna.

“50 immigrants morts i 11.000 rescatats alMediterrani”

Moltes notícies suggereixen o afirmen que existeix una
connexió directa entre terrorisme i Islam i, més encara,
entre terrorisme i persones refugiades.

“Infiltrats entre els immigrants

que assalten la tanca”

Una de las vies que pot utilitzar l’Estat Islàmic per a introduir als

seus militants en els països occidentals... es el de les persones que

es presten en les nostres fronteres amb aspecte de refugiats...

“Un dels jihadistes detinguts en Madrid va simular ser

refugiat per a cobrar ajudes”

En general tant la premsa com la ràdio i la televisió tan
sols parlen de persones migrades i refugiades en relació
amb tragèdies o successos negatius, basen les seues
notícies en fonts institucionals (polítiques/cs, policia,
etc.) i en informacions de les grans agències
internacionals. No donen veu –ni en temes d’immigració
ni en ningun altre– a les persones immigrants i
refugiades, destacant especialment la invisibilització de
les dones.
A partir de l’anàlisi de les notícies es va treballar en la
sensibilització de les i els periodistes responsables
d’informacions que no ens pareixien correctes, enviant
14 mails a aquestes/s periodistes i convidant-les/los a
reflexionar sobre aquests i altres aspectes i a col·laborar
amb notícies ben documentades i humanes a la justícia i
el benestar social.

En el marc del projecte i amb l’objectiu de conèixer i
difondre la trajectòria migratòria i les vides de
persones migrades i refugiades, que superen eixa
“història única”, burocratitzada, que contribueix a
l’acceptació del racisme i la xenofòbia entre la
població, es van redactar també 10 històries de vida,
algunes de les quals poden llegir-se en l’últim
informe del projecte.

El 19 de desembre va tindre lloc en l’Institut
d’Història de la Medicina i de la Ciència de la
Universitat de València una mesa-coloqui al voltant
del tema “La construcció de l’enemic. El tractament
mediàtic de les migracions i la lliure mobilitat”, en
la que va participar periodistes de diferents mitjans i
persones expertes en el tema i en la vam presentar
el 4t informe del projecte Immigracionalisme.

2017 En 2017 s’han presentat molts canvis en el
projecte des de la coordinació en Madrid. Cal
destacar la importància que se li ha donat a la
incidència en las xarxes (twitter, blog, etc.).
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En juliol de 2016 la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública va llençar la campanya per l’accés universal a
l’atenció sanitària al País Valencià,

Amb la finalitat de conèixer com estava arribant
aquesta campanya als centres de salut i a la població usuària
d’aquests, des del grup de treball de Formació, Informació i
Sensibilització d’ODUSALUD es va realitzar una enquesta en
els centres sanitaris recollint des del 17 d’octubre fins el 7 de
desembre de 2016 on es va veure que malgrat l’esforç de la
Conselleria, la cartelleria tan sols havia arribat a la meitat
dels centres visitats i els tríptics a un percentatge molt
menor. Els cartells dissuasius seguien estant en el 23% dels
centres visitats. També es va detectar com la formació i
informació a tot el personal dels centres, personal
administratiu i sociosanitari, segueix sent una necessitat per
a l’aplicació efectiva del DL 3/2015, i es trobava necessari
sensibilitzar al personal dels centres sobre la universalitat de
l’atenció sanitària al País Valencià.

De les incidències registrades en ODUSALUD ens
trobem que:

 Segueixen tinguent especial dificultat per a l’accés a
l’assistència sanitària

• les persones de nacionalitat romanesa i búlgara per
tal d’aportar el document de no exportació, inclús
dones embarassades i menors

• Persones sense documentació identificativa original
• Persones en situació administrativa regular sense
atenció sanitària per la seguretat social
• Persones amb problemes econòmics, que dificulten
i/o impedeixen l’accés a la documentació o els
desplaçaments requerits a entitats consulars per a
tramitar la targeta sanitària i per a adquirir els
medicaments prescrits.

 Desinformació i manca de criteris clars des d’admissió
 Dificultats burocràtiques per a ser derivades a la unitat
de treball social
 Situacions en les que la inassistència mèdica,
l’absència de tractament o la manca d’accés a la medicació
poden tindre greus conseqüències sobre la salut de la
persona i el seu entorn més immediat
 Factures indegudes d’urgències
 Persones de nacionalitat espanyola a les que se’ls
denega l’atenció sanitària per tindre targeta sanitària d’altra
comunitat encara residint al País Valencià o per superar
renda per venda de vivenda.
 Cartelleria inadequada
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SANITAT

Tal i com es recull en el 12é informe d’ODUSALUD

(Observatori del Dret Universal a la Salut) del que formem

part:

 En juliol de 2015 el Govern Valencià va publicar el

Decret Llei 3/2015 amb l’objecte de garantir l’accés

universal a l’atenció sanitària en la Comunitat

Valenciana en resposta a l’estipulat per el Real

Decret Llei 16/2012, aprovant el 20 d’abril de 2012

que va vincular el dret a l’assistència sanitària i el

finançament públic dels medicaments a la situació

administrativa i de l’ocupació de les/els ciutadanes/s

 En octubre de 2015, el Govern Central va interposar

un recurs d’inconstitucionalitat contra el DL 3/2015.

 El recurs va ser admès pel Tribunal Constitucional i

la vigència del DL 3/2015 suspesa en novembre de

2015.

 En març de 2016 el propi Tribunal Constitucional va

alçar la suspensió cautelar restablint la vigència del

DL 3/2015.

 Durant el període de suspensió del DL 3/2015, si bé

la pràctica diària pareixia “resoldre” els problemes

de l’assistència sanitària, s’ha mantes una

identificació i incertesa, que impedeixen descartar

situacions d’inassistència i desigualtat.

 El passat 4 de maig es va constituir la Comissió

composta per alts càrrecs de la Conselleria de

Sanitat Universal i Salut Pública, representats

d’ODUSALUD, d’Amnistia Internacional i de la Creu

Roja Espanyola, la finalitat de la qual és avaluar el

compliment dels objectius del Decret Llei i avaluar

les seues conclusions a la Conselleria.



Sensibilització

El projecte de sensibilització no va rebre
finançament en 2016, a part d’una xicoteta
aportació de Projectem en Comú en els últims
mesos de l’any. De totes formes, l’àrea de
sensibilització seguia en funcionament, amb el
treball de les/els voluntàries/s i la incorporació
de les activitats de sensibilització en altres àrees
de treball de València Acull. Realitzem
Biblioteques Humanes i Monòlegs des de
l’Exclusió en les Universitats de València, i
monòlegs en espais públics com la Plaça de
Pinazo, i com a recolzament en activitats
organitzat per associacions.
Noves persones es van incorporar al grup de
sensibilització, i com a “llibres” i monologuistes.

Representem l’obra “Visibilitzant a les/els
Invisibles” en 2 ocasions, una vegada en el
festival de teatre “Cabanyal Íntim”, amb un
públic de 60 persones, i en desembre al MUVIM,
amb un públic de 150 persones. Incorporem els
nous monòlegs “Darrere del Vel” i Sóc Gitana del
Cabanyal” en l’actuació.

En 2016 realitzem actuacions de teatre invisible al
metro i al tramvia de València, recreant experiències
de racisme, provocant la participació de les/els
passatgeres/s en el debat, acabant amb el crit comú
“Si consents el Racisme, participes en ell”. L’activitat
serveix per a empoderar els participants, i a les
persones migrants que la vegen, i sensibilitzar al
públic sobre el racisme i la xenofòbia.

Es va reunir el grup de teatre de València Acull totes
les setmanes durant el primer semestre de 2016 i van
presentar alguns dels seus esquetxos en la subhasta
solidària en Maig.

L’equip de sensibilització ha participat en xerrades i
taules rodones sobre temes relacionats amb la
immigració i el racisme.



Xarxa Puja el To Contra el Racisme
És un projecte de col·laboració entre les Regidories de Benestar
Social i Integració, d'Educació i Universitat Popular i de Joventut
de l'Ajuntament , “Moviment contra la Intolerància (MCI)”,
Moviment per la Pau (MPLP) i València Acull.
Les activitats que es realitzaren en el marc de la “Xarxa Puja el to
contra el racisme” estan dirigides amb caràcter prioritari als
centres escolars de la ciutat que cursen ensenyament secundari i a
la comunitat educativa en general, accions que han de tenir ressò
en la sensibilització de la ciutadania en general.
La finalitat d'aquest projecte és la prevenció de conductes de
racisme, xenofòbia i intolerància en general, mitjançant la
promoció de valors cívics de convivència i tolerància, així com
dotar al professorat d'eines per a la prevenció d'actituds violentes
derivades d'actituds racistes i xenòfobes.

València Acull va realitzar 11 tallers amb alumnat de 1º i 2º de
l'ESO, sobre racisme i xenofòbia, amb l'objectiu de donar a
conèixer el racisme institucional a treves del la eina “Jugue de
Poder” i l'anàlisi dels arrels de racisme.

Es van realitzar 3 biblioteques humanes, per a donar a conèixer les
realitats de les persones migrants, en 3 instituts de la cuideu amb
la participació de 200 alumnes i 12 persones migrants.

Es van impartir dos tallers “Cap a un centre anti-racista” per al
professorat en IES Orriols i IES Banicalap. Aquest taller
proporciona una oportunitat per a l'anàlisi, debat i propostes en
els propis centres.

Participem amb les altres associacions de la Xarxa Puja el To, en
“Divercinema”, amb la projecció d'una pel·lícula en el Rialto
cinema per a escolars, en les tallers audiovisuals en Juan
Comenius, on l'alumnat va produir els seus propis videos, i en 3
dies d'activitats per al Dia Internacional Contra el Racisme i
Xenofòbia, que incloïa l'exposició “grafica urgent”. Altres
associacions de la Xarxa han treballat en la creació de grups de
convivència en els diferents centres de la Xarxa.



Campaña CIEs NO

Sapadors, el CIE de València porta obert des 
de 2006. Des de 2010 que es cree la Campaña 
CIEs No, es porten fent concentracions cada 
dimarts final de mes.

Per açò, es va realitzar una concentració 
especial per a dedicar-li-la a la gent que cada 
mes ens acompanya.

Els Centres d'Internament 

per a Estrangers (CIE) són 

camps d'exclusió on es tanca 

a persones que poden ser (o 

no) deportades. 

Fonamentalment no, ja que 

menys del 50% és expulsada 

finalment.

El CIE ha estat tancat l'últim trimestre 
de l'any per les chinches (que han sigut 
recurrents des de l'any 2014).
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En menys de 20 minuts

Es va alçar a les 7:30 el dilluns 14 de març de 2016. Va desdejunar, es va dutxar, es va mudar

de roba i va baixar al carrer a les 9:00. Sota el braç portava una carpeta repleta de papers:

certificat d'empadronament, contracte de treball, deu certificats d'assistència a cursos i tallers:

de castellà, valencià, anglès, manipulació d'aliments i assistència a diverses conferències de

temes variopintos d'escassa utilitat per al seu futur professional però de gran importància per a

l'informe d'arrelament elaborat per la treballadora social de l'ajuntament.

A les 10:20 tenia la cita per a presentar la seua sol·licitud de permís de residència i treball per

arrela.

Tres anys havien transcorregut des de la seua arribada.

Tres anys de treballs temporals i sense seguretat social.

Tres anys de decepcions.

Tres anys esquivant la policia en cada cantonada, en cada estació, en cada locutori, en cada

discoteca.

Va creuar el carrer. Es va posar en la marquesina de l'autobús. El 90 de l'EMT ho portaria fins a

la parada més propera al carrer Motilla del Palancar, en l'oficina d'estrangeria. Faltaven 7

minuts perquè passara l'autobús. 20 minuts després estaria en la sala d'espera de l'oficina

d'estrangeria. Dos homes joves es van acostar. Un d'ells va ficar la mà en la butxaca interior de

la samarreta. “Què previsor”, va pensar, “ja prepara el bonobús”. L'altre home va fer el mateix.

Tots dos homes, al unísono, ben sincronitzats, van soltar: “policia, documentació per favor”. Van

exhibir les seues plaques. Li van ordenar que s'apartara. Li van demanar la targeta de

residència. No tenia. El passaport. No portava –va mentir–. “Òbriga la carpeta”. Allí, amb la

carpeta oberta sobre el capó d'un Citroën C4 negre, sobre tots els papers, de color verd, en

una funda transparent, estava el passaport de la República de Camerun. L'autobús va arribar.

Van pujar els passatgers. “Ens ha d'acompanyar a la comissaria de Ruzafa, en la calle

Sapadors”. “Què he fet?”, va preguntar. “Falta administrativa”.

En tres anys mai va portar el passaport damunt. En aqueix instant va veure esfumar-se el

somni de tres anys en menys de 20 minuts.

Basat en una història real.
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TIPUS ACTIVIDAD ÀREA HORES ASSISTENTS LLOC

XERRADA

Racisme Psicosocial + sensi 2 7 Orriols Convive

PreSsupost familiar i sobreendeutament (ADICAE)DRETS SOCIALS 2 12 Orriols Convive

Racisme Psicosocial + sensi 2 7 Orriols Convive

Racisme (Conferencia Solimed) sensibilització 1 100 Centro Deportivo La Petxina

TALLER 

Autocura per a dones I: L'aromateràpia aplicada a l'autocura.Psicosocial 3 10 Orriols Convive

Auto cura  per a  do nes II: Taller de automassatgePsicosocial 3 10 Orriols Convive

Autocura per a dones III: Menjar sana y saludablePsicosocial 3 8 Orriols Convive

Autoconeixement per el canvi (6 sessions) Psicosocial 18 10 Orriols Convive

Víncles per a la convivència i el bon tracte (9 sessions)Psicosocial 22,5 22 Orriols Convive

Talleres derechos a traves ilustración (6) Psicosocial 15 15 Orriols Convive

Taller d' artesanes Psicosocial 2,5 8 Orriols Convive

Acompanyament emocional
Psicosocial 4 15 Orriols Convive

TALLER TREBALLADORES DE LA LLAR -2 "ASPECTES PSICOSICIALS"ORIENTACIO E INSERCIÓN SOCIOLABORAL12 11 ORRIOLS CONVIVE

TALLER DE RECERCA DE TREBALL PER INTERNET - 1ORIENTACIO E INSERCIÓN SOCIOLABORAL12 6 ORRIOLS CONVIVE

CURS DE ATENCIÓ SOCISANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTSORIENTACIO E INSERCIÓN SOCIOLABORAL50 16 SALESIANOS

TALLER TREBALLADORES DE LA LLAR 1 - "PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS"ORIENTACIO E INSERCIÓN SOCIOLABORAL12 10 ORRIOLS CONVIVE

CURS SUPORT TEÒRIC PER A L'OBTENCIÓ DEL CARNET DE CONDUIRORIENTACIO E INSERCIÓN SOCIOLABORAL30 15 SALESIANOS

TALLER RECERCA DE TREBALL POR INTERNETORIENTACIO E INSERCIÓN SOCIOLABORAL10 9 ORRIOLS CONVIVE

CURS CARNET DE CONDUIR - REFORÇ CASTELLÀORIENTACIO E INSERCIÓN SOCIOLABORAL18 10 SALESIANOS

CURS ORIENTACIO LABORAL ORIENTACIO E INSERCIÓN SOCIOLABORAL12 9 ORRIOLS CONVIVE

CURS D'INFORMÀTICA BÁSICA ORIENTACIO E INSERCIÓN SOCIOLABORAL13 5 ORRIOLS CONVIVE

CURS ORIENTACIO LABORAL ORIENTACIO E INSERCIÓN SOCIOLABORAL12 6 ORRIOLS CONVIVE
Red Sube el Tono.Tallers sobre racisme 1º 2º 

ESO Sensibilització 11 263 Varis instituts

Red Sube el Tono Biblioteca Humana Sensibilització 5 200 Varis instituts i MUVIM

Red Sube el Tono. Formació Professorat Sensibilització 4 18 IES Orriols. IES Benicalap

Red Sube el Tono. Taller audiovisuals. Sensibilització 4 50 Centro Juan Comenius

Red Sube el Tono. Divercine Sensibilització 4 200 Rialto

Taller Racisme i Xenofòbia Sensibilització 3 150 IES Ausias MarchPresentació del Programa “Igualdad de 

Trato” Discriminació 2,3 27 EPA Vincent Ventura
Racisme i Xenofòbia: Què és i com 

Combatre'l Discriminació 3 18 Orriols ConviveRacisme i Xenofòbia. Programa Atenció a 

Víctimes Discriminació 3 23 Orriols Convive

Conèixer en més detall el programa Discriminació 1 8 València Acull

“ Què és el racisme i com lluitar contra ell" Discriminació 2 10 IES Orriols

Biblioteca Humana Discriminació 2 30 IES Serpis

Taller SAOVRE Discriminació 2,3 20 As. de vecinos Nou Moles

Presentació informe "Inmigracionalisme" Mitjans de Comunicació 3 49 Institut d'Història de la Medicina

Taller didàctic "La mirada rebel" Integració Educativa 3 8 Centre cultural La Nau

Visita a l'Ajuntament i la Lonja Integració Educativa 4 9 Ayuntamiento y Lonja

Visita a l'exposició World Press Photo Integració Educativa 3 9 Fundación Chirivella Soriano

VISITES  
CONEIXEMENT ENTORN RURAL VALENCIÀ - 

COAG ORIENTACIO E INSERCIÓN SOCIOLABORAL12 22 QUART DE POBLET - REQUENA - ADEMÚZ

IU. PV - PLATAFORMA EMPLEADAS DE HOGARORIENTACIO E INSERCIÓN SOCIOLABORAL2

CORTS VALENCIANES - PLATAFORMA EMPLEADAS DE HOGARORIENTACIO E INSERCIÓN SOCIOLABORAL2

REDER - ODUSALUD SANITAT MDM - MADRID
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ACTIVITAT

Marxa 8 de marc València Acull 3 20 Calle Valencia

Preparació 8 de maç (3 matins) Psicosocial 6 10 Orriols Convive

Acció de barri 8 de marzo València Acull 2 15 Barrio Orriols

Sopar intercultural Psicosocial + costura 3 20 València Acull

Presentació informe psicosocial Psicosocial + València Acull 3 80 Rector Peset

25 N El silencio nos hace invisibles. Basta ya de callarPsicosocial + València Acull 3 25 Calle Valencia

Berenar intercultural Psicosocial 2 15 Orriols Convive

Trobada estiuenca de dones Psicosocial 4 15 Barri Orriols + València Acull

GABE ORIENTACIO E INSERCIÓN SOCIOLABORAL60 80 València Acull
PRESENTACIÓ RED SÍ O SÍ POR EL 

EMPRENDIMIENTO ORIENTACIO E INSERCIÓN SOCIOLABORAL2 110 MUVIM

TAPES - Varis ESDEVENIMENTS ORIENTACIO E INSERCIÓN SOCIOLABORAL12 Varis ESPAIS

GRUP COSTURA 120 15 València Acull

Biblioteca Humana/Monòlegs Sensibilització 5 200 Universitat Politecnica de Valencia

Monòlegs con Obrim Fronteres Sensibilització 1 100 Plaça de los Pinazos

Monòlegs Jornades Aliança per la Solidaritat Sensibilització 1 250 Centro Deportivo La Petxina

Biblioteca Humana Sensibilització 2,3 100 Universitat de Valencia

Visibilitzant als i a les invisibles Sensibilització 4 60 Cabanyal Intim

Visibilitzant als i a les invisibles Sensibilització 5 150 MUVIM

Anti Racismo Sobre Ruedas Sensibilització 9 300 Tramvia

Speak Out Policia local Sensibilització 3 12 Orriols Convive

Jornada Per La Conviviencia Biblioteca Humana/monòlegsDiscriminació 5 80 Vall d'Uixo

Inmigració Cara a Cara Discriminació 4 100 Universitat Politecnica

Biblioteca Humana Discriminació 2,3 60 Facultad de Medicina

Subasta solidaria de Favors Fons Propis 50 100 La Chimenea

Marxa 18 desembre Sensibilització 3 50 Calle Valencia

Marxa drets dels top manta Sensibilització 3 10 Calle Valencia

CURS 

Teatre Sensibilització 30 14 Orriols Convive

CURS de voluntariat València Acull 27 35 Orriols Convive

TOTALS 697,2 3473

RESUM HORES ASSISTENTS 

XERRADES 7 126

TALLERS 308,6 1238

VISITES-SORTIDES 16 22

ACTIVITATS 305,6 1989

CURSS 57 49

TOTALS 694,2 3424
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PLATAFORMA/XARXA /ENTITAT ÀREA REUNIONS LLOC

MESA DE ALOJAMIENTO ALLOTJAMENT 6 CAI

Acció Popular contra la Impunitat Incidència

SAOVDRE Incidència 11 altres entitats

Campaña CIEs No Incidència 20 altres entitats

Campaña Estatal por el Cierre de los CIE Incidència 2 Madrid

Mesa d'entitats Drets Socials 11 HOAC

Taula de solidarirat Drets Socials 2 Serveis Socials Salvador Allende

Orriols Convive Incidència 20 Orriols Convive

PLATAFORMA RED SÍ O SÍ POR EL EMPRENDIMIENOTORIENTACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL5

PLATAFORMA POR LA DIGNIFICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS EMPLEADAS DE HOGARORIENTACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL2

COAG ORIENTACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL2

ODUSALUD SANITAT 5

JO SÍ SANITAT UNIVERSAL SANITAT 2

Red Sube el Tono Contra el Racismo Sensibilització 11 CAI

Foro Alternativo Incidència 12 altres entitats

Mesa de la Lengua Aprenentatge d'idiomes 2 CAI

Escola de Persones Adultes Vicent Ventura Aprenentatge d'idiomes 2 Valencia Acoge

Consell Municipal Immigració 5

RED ACOGE TOTES LAS ÀREES 12

TOTAL REUNIONS 132



Equips i Junta.

Coordinació: Júlia Checa Valero 

ÀREA DE DRETS SOCIALS

Programa Inserció Laboral: Estefania Darás Cebrián (responsable de l'àrea) Eva Clemente, , 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, Ana Orero.

Programa Allotjament Temporal (Ignacio) emilie Mendes, María Ribera, Bárbara Verdejo, Anna Lay .

Programa Accés a l’Habitatge, Urgència residencial Eva Clemente (responsable de l'àrea), Támara Gomis, Arturo Peiró,

Sergio Grimalt.

Programa Refugi/ Equip B Mercedes Bonet (responsable de l'àrea), Paco Gaita, Sanae Elmouaden, Ángela Ramos,

Georgina Quijada, Fátima Sánchez, Raül Nuevo, Anabel Pallás, Ana Cervera, Macarena Lisart, Rafael Armengot.

Programa Acollida y Assessoría Juridica: Mohssine Rezgaoui Tekni (responsable atenció jurídica), Cristina Bustamente

Arenas, Concepción Mazón Ros, , Ruslan Kuzmak, Ana, Artur I Peiró, Assumpta Meliá, , Liliana Catalina Aguilar, Núria Sanz,

Oriana Andrade, Serafín Gomez, , Silvia Garcia, Aldemar Molina, Maria Ameigeiras, Borja Tortosa y Jhader Riascos Riascos,

Jose Luis Miñana, y Tito Monpó.

Programa Integració Educativa: Luisa Vea Soriano (responsable de área), Alicia Vilaplana, Ana Aguilera, Antonio Ruiz,

Doris Aranda, Elena Santamaría, Gema Cuenca, Gloria Bartolomé, Helena Alonso, Javier Costa, José Taroncher, Jesús Gascó,

Javier Valdez, José Luis Giner, Lucía Fernández, María Jesús Velasco, Mario Jurado, Marta Castander, Marta Castaño, María

Ameigeiras, María Sierra, Mayi Martín, Mireia Parets, Mustapha Mohamed Lamin, Nicolás Panzuto, Nisar Hussain, Ricardo

Muñoz, Santos Martínez, Solange Santana, Teresa Llorca, Víctor Marín.

Programa Atenció Psicosocial Dones migrantes: Luisa Vidal (responsable de l’área), Viviana Vargas, Angélica

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

ÀREA DE PARTICIPACIÓ

Sensibilització: Carolyn Phippard (responsable área), Vivian Ntih, Mauricio Pinto, Jhader Riascos, Fatma Guisse, Elimane

Nguirane, Maite Puerta Marín, Modibo Colibaly, Mor Diagne, Penny MacDonald, Boabacar Kone, Magnolia Perez, Carla Brieba

del Rincón, Juan Carlos Murcia, Rafa Laborda, Clara Ceita, Begoña Llabata, Fatima Mbow, Sako Mouctar, Jose Valdiviejo

Sastre, Juan Garcia Perez, Mª José Marín, Laura Albiol Marin, Sushila Baral Basnet, Carolina Ailaca Rosario, Maria Eugenia

Pastor Moreno, Rocio Martinez Garcia, Vicente Gimeno Moncholi, Paola Serrano, Ismael Ebenezer Ndigii, Josenia Salvador,

Teresa Benac, Carmela Cortes Montaño, Nieves Cebalios, Mohamed Lemine, Shirley Pineiro

Participació- Projecte Barri: Mauricio Pinto, Ana Fornés, Carolyn Phippard

Voluntariat : Begoña Llabata Sanchez.

Socis:  Paco Marco Such.

ÀREA DE INCIDENCIA i COMUNICACIÓ

Programa Igualtat de Tracte i no discriminació  (Ana Fornés)  Begoña Llabata, Inma Serrano.

Programa de Mitjans de Comunicació: (Luisa Vea )Julia Sanchís, Lucía Rodríguez, Mónica García, Vicente Gimeno, Rocío 

Martínez, Ana Mª Henríquez,  Tito Mompó.

Redes:

Foro Alternatiu (Mauricio Pinto, Javier Moya);Mesa d’Entitats (Eva);Consell Local (Carolyn Phippard, Javier Moya, Julia 

Checa, Estefanía Darás);Orriols Convive (Carolyn Phippard);Campaña CIEs (Ana Fornés)

Sanitat Universal (Fani Darás).

ÀREA DE GESTIÓ

Contabilitat i Gestió: Inmaculada García Blay

Informática: Jesus Delgado

Neteja: Oulaya Mourad

JUNTA DIRECTIVA

Begoña Llabata Sánchez, Presidenta
Javier Moya, Secretari.
Giuseppe Ponzio, Tresorer.
Mustapha Lamín, vocal.
Elimane Nguirane, vocal.
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OBJECTIUS 2017

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.
Consolidar desenvolupar la comissió d'INCIDÈNCIA com un espai conformat per l'equip de treball, la junta
i voluntariat, que avalua i proposa 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. Completar els processos de canvi iniciats en l'àrea en 2016.
Millorar els nivells de coordinació inter àrees, així com els protocols d'atenció, per a oferir respostes
integrals a les situacions de les persones migradas, optimitzant d'aqueixa manera esforços i resultats.
Completar els processos de canvi iniciats en l'àrea en 2016.
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 de
Orriols.

Fomentar la participació de les persones immigrants en el teixit associatiu del barri.
Participar en Orriols Amb-viu i resta d'espais en Orriols per a fer valdre els interessos de les persones
migradas 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 de 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. Completar els processos de canvi
iniciats en l'àrea en 2016. 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.
Reforç i consolidació de la comissió de Comunicació.

5- Enfortir l'estructura de València Acull.

Consolidar i enfortir la nova estructura de l'associació .
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.



Finançadors

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 faça mancada, a la EPA Vicent Ventura per les seues aportacions, a
les veïnes i veïns de Orriols per l'acollir i fer seu “Orriols CON-VIVE” i seguir explicant i recolzant València Acull, a
Escola La Masia pel seu suport incondicional, al CEIP Benimamet, al CEIP Juan Comenius, A l'escola Oficial
d'Idiomes, a l'Associació Carena i a totas i tots els que des de l'individual feu créixer cada any aquest projecte
col·lectiu. Especial agraïment al col·legi Santiago Apostol del Cabanyal pel seu meravellós concert en el Palau de la
Musica, “FLAUMENCO” va recaptar més de 4000 euros.
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