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PRESENTACIÓ
El panorama, tant a nivell internacional com a nacional, segueix sense ser molt falaguer per a les
persones immigrants i refugiades que cerquen millorar la seua situació vital en aquesta Europa fortalesa
en la qual, molt al nostre pesar, ens hem convertit.
Centrant-nos en el nostre país, el Govern central lluny de donar una resposta adequada a la situació,
continua posant obstacles als qui volen viure entre nosaltres, impedint fins i tot que la nostra
administració local puga donar una millor atenció a la que des d'allí es propugna. Un exemple clar d'açò
és la sentència del Tribunal Constitucional per la qual s'anul·la el Decret Llei 3/2015 del Consell de la
Generalitat Valenciana relatiu al reconeixement de la Sanitat Universal, amb la qual es torna a col·locar a
les persones immigrants en situació irregular en un estat de vulnerabilitat que afecta a drets tan bàsics
com el Dret a la salut i a una correcta atenció sanitària.
Un altre àmbit en el qual també detectem grans dificultats per al col·lectiu de persones que atenem és
el de l'accés a l'habitatge. Existeix un gran rebuig i desconfiança per part dels propietaris a llogar els seus
habitatges a persones immigrants, i fins i tot en el cas que contemplen aqueixa possibilitat, les garanties
econòmiques que s'exigeixen resulten moltes vegades inviables, sense que des de les associacions
puguem oferir solucions a aquesta situació que ha de ser estudiada des de les Administracions.
Respecte al procés relacionat amb l'obtenció de la nacionalitat, cada vegada són més persones les que
s'acosten a les nostres portes demandant serveis com les classes de castellà i de preparació a l'examen
DELE, per la qual cosa hem hagut de recórrer a crear llistes d'espera; dins d'aquest àmbit, el Govern
encara no ha donat solucions per al col·lectiu de persones no alfabetitzades a les quals, complint la resta
de requisits, se'ls està conculcant el seu dret a l'obtenció de la nacionalitat. A tot açò, cal unir l'augment
de les taxes que s'exigeixen, extrem que no suposa en absolut un fet intranscendent per les persones
que, en nombroses ocasions, disposen d'economies molt ajustades.
Per a finalitzar amb aquest repàs, no podem deixar d'esmentar l'incompliment per part del Govern del
nombre de persones refugiades a les quals es va comprometre a acollir en el nostre país, sent a més dels
Estats amb major taxa d'incompliment de la seua quota, estant tan sol per davant d'alguns països de l'Est
i sent superats fins i tot per Romania, el Govern dels quals va votar en contra del sistema, a diferència de
l'Executiu Español.
En un altre ordre de coses i pel que a l'anàlisi del nostre treball en l'àmbit de l'Associació es refereix, cal
destacar la consolidació del programa de refugiats iniciat a la fi de 2016, tot i que han pogut sorgir
problemes derivats bàsicament de la justificació, que comporta una gran càrrega de treball administratiu
i comptable.
Tant l'augment de plantilla com el de demanda de serveis, fa cada vegada més necessari trobar una
nova ubicació per a la nostra Associació, doncs, encara que el nou local de la carrer San Juan de la Peña
ha pal·liat en part aquest problema, la situació desitjable és la de poder treballar tot l'equip en una
mateixa seu que facilite l'intercanvi de comunicació en el treball diari.
Per a acabar amb una nota positiva, m'agradaria esmentar la consolidació de les nostres activitats com
són els monòlegs i la biblioteca humana, cada vegada més reconeguts i sol·licitats; destacar així mateix
les noves iniciatives que s'han anat estenent o creant com és el cas de les tapes solidàries o el grup de
bicis de dones que estan sent de gran èxit i acceptació tant per part de les dones com pel de les persones
treballadores i voluntàries que participen i que donen exemple d'iniciatives originals amb les quals
s'obtenen resultats molt positius per a l'apoderament de les participants, la qual cosa ens omple d'orgull
pel treball ben fet.
BEGOÑA LLABATA SÁNCHEZ – PRESIDENTA DE VALÈNCIA ACULL
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ESTRUCTURA ASSOCIACIÓ

Començàrem 2017 inaugurant i omplint de
contingut el nou local d'Activitats situat en la
C/ Sant Joan de la Penya 16. Un local de 200 m2
equipat amb tres despatxos, recepció, aula per
a tallers i banys. A aquest espai hem traslladat
les activitats de l'àrea de Sensibilització,
Participació, Inserció Laboral i Atenció
Psicosocial.
Durant 2017 s'ha seguit treballant per millorar
l'estructura organitzativa de l'associació
consolidada en 4 grans àrees de treball que
agrupen el treball desenvolupat per l'associació
en l'àmbit dels drets de les persones migradas.
A través d'un procés participatiu mitjançant
grups de treball i sobre la base del document
anterior, s'ha dissenyat el Pla estratègic 20182022 i sobre el qual concretem el Pla d'actuació
per a 2018.
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ACOLLIDA I INFORMACIÓ
Atencions socials
Accés a l’habitatge
Allotjament
At. psicològica
Apren. idiomes
At. jurídica
Ocupació
Altres
TOTALS

HOMES DONES TOTAL
13
27
40
56
119
175
27
35
62
1
22
23
147
136
283
201
228
429
59
107
166
1
2
3
505
676
1181

Durant 2017, 1181 persones van ser inscrites
en la nostra base de dades en ser ateses des de
diferents programes d'elles 1000 són noves.
Destacar enguany que l'engegada del
servei de cita prèvia gestionat des de l'àrea
d'acolliment ens permet racionalitzar el volum
d'atenció i evitar les esperes. A més ens facilita
dades veraces sobre el volum de demanda que rep
l'associació, així, durant el segon semestre es van
facilitar 1100 cites cap als diferents serveis, la qual
cosa ens fa estimar que la xifra real de persones
que s'acosten a València Acull supera les 2000
l'any.
Respecte a les demandes rebudes és
especialment destacable el gran augment de les
demandes relacionades amb la cerca i el
manteniment de l'habitatge.
Són importants les demandes relacionades
amb l'aprenentatge de la llengua o la cerca
d'ocupació, a més de l'augment de les sol·licituds
relacionades amb la cobertura de necessitats
bàsiques o ajudes econòmiques, en sintonia amb
la tendència dels últims anys .
Respecte a la procedència, es va atendre a
persones de 79 nacionalitats; en el quadre annexe
s'indiquen només les 11 majoritàries.

.
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ASSESSORIA
JURÍDICA
Sensibilización
L'any 2017 no ha sigut diferent, comparant-ho amb els
immediatament anteriors, pel que fa a legislació d'estrangeria,
perquè no hi ha hagut cap modificació. En el servei jurídic
s'han atès 429 persones comptabilitzades, sol·licitant quasi
tots els tipus de demandes jurídiques des de les cartes
d'invitacions i les seues conseqüències fins a les formes o
millor dit les vies per a quedar-se legalment a Espanya. Ací
s'ha informat sobre les vies:
1-Siga a curt termini, com casar-se o fer-se parella de fet amb
espanyols o comunitaris, tenir un o una menor d'edat
espanyola al seu càrrec, o bé sol·licitar la protecció
internacional en el cas sobretot de veneçolans i hondurenys.
2- Siga a llarg termini, com a arrelament laboral o social. Ací
es presenta com en anys anteriors la possibilitat de comptar
amb contracte de treball; les dones ho tenen més fàcil que els
homes pel mer fet que el servei domèstic és l'únic on el major
nombre de contractes s'està presentant.
L'any 2017 ha sigut també l'any de recuperació de les targetes
de llarga durada, que és una de les vies de poder gaudir de la
legalitat jurídica a Espanya després d'haver estat més d'un any
de forma consecutiva fóra del territori espanyol; en aquest cas
solament afectaria als qui ostenten les targetes de llarga
durada. També enguany, una vegada més, hi ha hagut un
increment de les targetes de règim comunitari. De fet, ara com
ara s‘està notant el volum dels familiars de comunitaris siga
per matrimoni, parelles de fet o familiars a càrrec.
Pel que fa a la nacionalitat, el 2017 ha sigut l'any d'una
esperança que encara no s'ha realitzat, la de milers de persones
que per diversos motius no es poden presentar a les proves
d'accés per a poder sol·licitar la nacionalitat espanyola per
residència.
Durant 2017 s'ha seguit oferint el servei d'assessoria jurídica
en matèria de dret laboral prestat per dos persones
voluntàries, Alvaro i Cristina.
El programa d'assessorament laboral, gràcies a la regularitat de
les persones voluntàries, ha mantingut el servei durant tot
l'any, oferint i responent a totes les demandes que s'han
presentat: l'elaboració de les nòmines, el càlcul de les
indemnitzacions o la mediació davant empreses ocupadores
de la llar per a reclamar drets de les persones treballadores,
com en el cas de les jubilacions que últimament s'està notant
bastant, sobretot entre les persones d'Ucraïna.
Pel servei han passat més de 200 persones, unes derivades dels
altres programes de València Acull, o bé els qui han vingut per
iniciativa pròpia. Interpretem aquest augment com un reflex
de la mala situació per la qual estan passant les persones
estrangeres a l'hora de trobar un treball i, quan ho troben, les
males pràctiques de les quals són víctimes.

Total
DEMANDA JURÍDICA
Home Dona general
Obtenció d’autorització
65
76
141
Nacionalitat: Per residència
34
48
82
Renovació autorització
20
23
43
Obtenció règim familiar de
comunitari
19
16
35
Reagrupació familiar
18
7
25
Renovació
7
4
11
Menors: obtenció autorització
4
5
9
Obtenció règim comunitari
2
4
6
Dret de Família
4
1
5
Ext. nacionalitat: Altres
1
2
3
Ext: Règ. Sancionador: expedients
d’expulsió i multa
1
2
3
Extr. règim estrangeria: canvi
d’autorització
2
1
3
RECUPERACIÓ DE RLD
2
1
3
Solicitants d’asil
2
1
3
Administratiu: Altres
2
2
Civil: Altres
1
1
2
Ext. Menors: Altres
2
2
Extr. estudiant renovació visat
Extr. estudiant: obtenció visat
estudiant
Extr. règim estrangeria:
Residència no lucrativa
Extr. estudiant: autorització a
treballar
Laboral: altres
Retorn
Discriminació
Laboral: reclamació quantitat

2

2

2

2

1

1

2

1
2
1

1

2
2
2
1
1

1
1
1
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Aprendije dae
lengArp
APRENENTATGE
D’IDIOMES
En 2017, el projecte va comptar amb mitjans econòmics
suficients per a renovar i completar materials i altres
recursos didàctics (passem de 13.000 a 33.000 euros). Les
classes han canviat molt des que tenim projector, perquè
la tecnologia obre nombroses possibilitats i permet el
maneig en les classes d'una quantitat major i més variada
de continguts.
Durant la segona meitat de l'any comencem a observar
un augment de la demanda de classes de nivell inicial,
que continua en l'actualitat. Almenys en part, açò és a
causa de la reducció de places disponibles en altres
entitats i al cessament de les classes de castellà i valencià
en unes altres. L'escola de persones adultes Vicent
Ventura segueix sent nostra principal aliada i
col·laboradora, sobretot pel suport que ens presta en allò
relacionat amb les persones dels nostres pisos.

Algunes dades
• En 2017 van participar en el programa 28 persones
voluntàries
• 381 persones, 108 més que l’any anterior, participaren en
les classes, visites i resta d’activitats del projecte.
Aquestes persones procedien de 46 països, principalment
del Marroc, Índia, Nigèria, Pakistan, Senegal i Ucraïna.
El 58% tenia estudis secundaris, un 17% universitaris, un
14% eren analfabetes o no tenien estudis i un 12% tenia
estudis primaris.
Quant a la situació administrativa, destaca, como l’any
passat, l’elevat nombre de persones amb permís de llarga
durada (aspirants a la nacionalitat) i de persones en situació
irregular.
La situació laboral de les persones és, en general, molt
precària. La majoria no treballen o ho fan solament a hores
(neteja) o a temporades (camp). València Acull assesora i
dona suport a les persones que desitjen homologar els seus
títols i augmentar les seus possibilitats de treballar.
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, B1,
alfabetització i conversa; classes de valencià de nivell inicial
i classes d’anglès per a principiants.

Grup d’A1.1 en el col.legi Sant Antoni Abad

Pel que fa als exàmens de nacionalitat, en 2017 hem
conegut a molta gent que no està en posició de poder
aprovar-los en un termini raonable. Passats dos anys des
que es va anunciar, seguim esperant que es publique la
norma que especifique tots els casos en els quals és
possible la realització d'exàmens adaptats o l'exempció
de les proves. Aquest és un tema prioritari, doncs són
moltes les i els alumnes que preparen l'examen en la
nostra associació.

Trobades i tertúlies en valencià el dia de les dones

Alumnes i profe d’alfabetizació

Classes d’alfabetització
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Permís de conduir
El permís de conduir permet a les persones poder accedir a molts
llocs de treball, per açò és una de les principals activitats del
projecte i es realitza conjuntament amb el programa d’inserció
laboral. En 2016 va haver-hi 17 persones en les classes.
Activitats culturals
En 2017 vistàrem el centre de València, les falles, el World Press
Photo, una exposició de cartells cubans amb taller didáctic…

Treball en xarxa
L’Escola de Persones Adultes Vicent Ventura segueix
sent el centre amb el qual col.laborem més i de
manera més efectiva. Amb l’escola compartim
alumnat i organitzem activitats en comú. Tenen una
sitaució semblant a la nostra: la demanda de classes és
molt elevada i no poden admetre a totes les persones
en el moment en què arriben.
En 2017 Red Acoge va convocar en dues ocasions a
les àrees d’aprenentatge de la xarxa. En una ocasió
per a fer seguiment dels projectes i en una altra, per a
unes jornades de formació dirigides a les professores i
professors de castellà. No sabem si tindrem alguna
reunió presencial en 2018.
Hem tingut més contacte amb CEAR i hem
començat a contactar de nou amb altres associacions
Prioritzem el treball en col.laboració amb la resta
d’àrees de l’associació, i en 2017 especialment amb les
àrees de refugi, allotjament i assesorament jurídic.

Cartells cubans en el MuVIM

De cara al 2018 volem
• Adaptar-nos tan bé com siga possible a les
demandes que rebem
•Si és possible, començar a presentar expedients per a
l’exempció dels exàmens de nacionalitat
• Realitzar moltes activitats de trobada i aprenentatge
• Reivindicar els drets educatius de les persones
migrades
• Coordinar-nos amb la resta d’associacions perquè
cap persona deixe de tenir l’oportunitat d’aprendre les
llengües que necessita

De passeig pel centre històric

Alumnes i profes en les Falles
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Oscar Espejo Marco
Carmen Civera cantó
Cristina Martinez Ferrando

ALLOTJAMENT TEMPORAL
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.
La precarietat laboral, l'auge dels lloguers vocacionals, la
concentració d'habitatges en mans de grans propietaris i els
requisits exigits (contracte indefinit, pagament 2-3 mesos,
nòmina alta, assegurances d'impagament) fan que cada vegada
més gent no pugui accedir a un lloguer, creant situacions que
afecten de manera especial a les persones migrants i generant
grans borses d'exclusió, de gent que fins i tot treballant no
poden accedir a un Habitatge

Algunes dades
S'ha atès un total de 47 persones, sent els principals països
Senegal (6), Colòmbia (5), Algèria (4) i el Marroc (4).
De les 47 persones adultes ateses, hem pogut allotjar a 22 (a
més de 13 menors en el pis de famílies monomarentals),
continuant allotjades 6 d'elles.
El 90% de les persones allotjades compleixen l'estada d'un any,
sobretot a causa de la lentitud dels processos documentals i a
les dificultats del mercat laboral i de l'habitatge

ACTIVITATS I TALLERS
Des del programa d'Allotjament temporal hem impulsat algunes activitats i tallers, alhora que
hem format part i col·laborat en Activitats d'altres programes.
Les activitats i tallers són fonamentals en el procés d'intervenció, creant espais de confiança,
generant xarxes i afavorint el procés d’autonomia de les persones.
Algunes de les Activitats que hem realitzat o col·laborat són el projecte de bicis “Pedals de
llibertat”, excursió a la Serra d'Albarrasí, visita a l’IVAM “Dona àrab i rebel·lia”, excursió a
l'Albufera, participació en les activitats del 8 de Març i del concert de “Seda Jazz”, trobades
de dones en els horts de “A mi vera”, etc. Al seu torn, en els allotjaments hem realitzat
Tallers vinculats al desenvolupament emocional de les persones allotjades, al medi ambient,
formació en drets, resolució de conflictes…
És important destacar que tant en el desenvolupament de les Activitats com en tota el procés
amb les persones, des de València Acull i des del programa d'Allotjament Temporal s'aplica
una perspectiva de gènere a l'hora de dissenyar, planificar i executar, alhora que s'intenta que
les iniciatives no isquen solament dels professionals, sinó que siguen consensuades o
propostes pels pròpies persones usuàries de València Acull.
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PROGRAMA DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL PER A SOL·LICITANTS D'ASIL I
APÀTRIDES
Durant l'any 2017 hem consolidat el Programa de
Protecció Internacional amb l'obertura al març d'un pis
amb quatre places per a dones soles. Aquest pis es suma
al que ja es va obrir en 2016 amb tres places per a homes
sols.
Les sol·licituds d'asil segueixen augmentant en els països
del nostre entorn. A aquelles persones que fugen de la
guerra a Síria, se sumen moltes més que fugen d'altres
conflictes o de la persecució per raons polítiques,
pertinença a col·lectius de diferent naturalesa, o per la
reculada que els drets humans estan experimentant a tot
el món.
En la Primera fase d'acolliment les persones s'allotgen en
els pisos per un període inicial de sis mesos. Han passat
pels allotjaments 10 homes i 8 dones i s'han incorporat a
segona fase dues persones.
Les nacionalitats ateses són variades: 2 persones de
Camerun, 3 de Guinea Conakry, 3 sahrauís amb
sol·licitud de apatrídia, 1 ucraïnesa, 2 colombianes, 3 de
Veneçuela, 1 de Costa d'Ivori, 1 bielorús, 1 somali, 1 de
Gàmbia, 1 iraquià i 1 de Congo. Com veieu, cap ressituat
Sirià procedent dels camps.
Durant aquest any hem aplicat la mirada de gènere també
a aquest programa i s'han desenvolupat col·laboracions
per a garantir que les dones sol·licitants d'asil compten
amb totes les eines necessàries per a poder presentar les
seues sol·licituds amb les màximes garanties, especialment
en aquells casos en els quals la persecució per raó de
gènere està present. En aquesta línia treballem
estretament amb les companyes de CEAR a les quals
derivem l'assistència jurídica.
Cal destacar la col·laboració amb la Unitat de
Reconstrucció Genital de l'Hospital Dr. Peset per a oferir
a les dones que han patit mutilació genital tant la
recuperació funcional com el tractament psicològic
especialitzat que puguen requerir.
El nostre agraïment a totes les persones voluntàries i
alumnes de practicum que ens han ajudat a portar avant
un programa tan exigent com aquest.
Durant l'any 2018 esperem poder seguir treballant en els
processos d'incorporació de les persones sol·licitants
d'asil a la societat d'acolliment i explorant col·laboracions
per a donar respostes personalitzades de suport i
acompanyament a cada cas.
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ITINERARIS INDIVIDUALITZATS D’INSERCIÓ AMB SOL·LICITANTS DE
PROTECCIÓ INTERNACIONAL

Aquest 2017 iniciem una línia específica d'itineraris
individualitzats d'inserció laboral amb persones
sol·licitants de protecció internacional.
Les persones participants han sigut 10 (6 homes i 4
dones), procedents de 8 països diferents (Colòmbia,
Somàlia, Camerun, Costa d'Ivori, Hondures, Veneçuela), i
la gran majoria d'elles pertanyents al dispositiu
d'acolliment amb l'objectiu de maximitzar els recursos i
prioritzar-los en la intervenció desenvolupada dins de
l'entitat.
Mitjançant entrevistes individuals s'ha realitzat el
diagnòstic d’ocupabilitat, i proposta i planificació
d'itinerari.
Quant a la formació prelaboral indicar que a causa del
perfil i desconeixement de l'idioma dels i les participants
s'està reforçant l'aprenentatge de l'idioma com a acció
prioritària mitjançant suport individualitzat, d'altra banda
també s'ha realitzat formació prelaboral individualitzada i
adaptada d'orientació laboral (on s'ha vist la definició de
l'objectiu laboral, punts forts i febles, coneixement de les
fonts d'ocupació, carta de presentació, contacte amb
empreses i entrevista) i de cerca de treball per internet
(webs d'ocupació, webs d'anuncis, llistats d'empreses,
maps, mitjans de transport, etc). També valorem
positivament l'haver pogut facilitar el seu accés a la
formació laboral / ocupacional (curs d'operador de
carretons, manipulador d'aliments, empleades de llar,
monitora d'oci i temps lliure).
D'altra banda, les labors de mediació per a l'accés a
l'ocupació han sigut bastant limitades a causa de la falta
d'autorització a treballar i desconeixement de l'idioma en
la primera fase de l'itinerari, encara que algun treball
informal mitjançant cercles de confiança sí que s'ha
gestionat.

Valorem positivament el desenvolupament del
projecte encara que ens trobem amb algunes
circumstàncies derivades de les persones amb les
quals treballem que fan que l'itinerari que es
planteja no és immediat sinó més a mitjà termini,
com és el desconeixement de l'idioma de molts
dels/as sol·licitants de protecció internacional
amb els quals ens trobem, la falta de xarxes, i el fet
que fins a passats sis mesos de la sol·licitud no
obtenen l'autorització per a treballar. També ens
trobem amb la incertesa de si la sol·licitud serà
admesa o denegada en cada revisió, la qual cosa fa
que els objectius plantejats hagen d'explicar també
amb aquesta possibilitat.
Malgrat aquests condicionants, considerem que el
fet que siguen pocs itineraris els treballats fa que
puguem aprofundir més en el treball d'intervenció
amb les persones beneficiàries, i adaptar-nos més
a les seues circumstàncies i necessitats i cercar
recursos ajustats a les mateixes.
Així doncs, ens hem centrat en el reforç del
castellà, coneixement de l'entorn i el foment de la
participació en les activitats de l'entitat que suposa
una ampliació de la xarxa de contactes i relacions
personals, que al seu torn poden servir de suport
no solament psicosocial o d'oci i temps lliure, sinó
també per a la seua posterior cerca d'ocupació i
accés a un altre tipus de recursos.
REPTES
Serien els mateixos que els del programa
d'orientació i inserció sociolaboral adaptant-los
més en les persones sol·licitants de protecció
internacional pels seues especials característiques

.
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VIVENDA I URGENCIA RESIDENCIAL
ACCÉS A HABITATGE

URGÈNCIA RESIDENCIAL

Durant l’any 2017 s’ha consolidat la labor realitzada de suport en
l'accés i manteniment d'habitatge, no obstant açò el panorama d'accés
al mercat de l'habitatge ha empitjorat considerablement en el barri
aquest últim any:
-elevat preu de l'habitatge de lloguer en el mercat privat, que ha
passat en un any de 250 € a 450-500€
-augment dels requisits d'accés en l'àmbit privat (contracte
laboral, nòmines, avals de familiars o coneguts, aprovació de
l'asseguradora d'impagaments)
-inexistència de parc públic d'habitatges

Durant el 2017 s'ha continuat amb el treball realitzat
proporcionant suport a situacions d'urgència
concretes i limitades en el temps en les quals el
pagament de determinats rebuts de lloguer i
subministrament energètic siga un recolzament en el
procés d'inserció social i evitant, així, la pèrdua
d'autonomia i habitatge i la conseqüent entrada en el
circuit de dependència institucional i exclusió severa.

La nova legislació ha provocat també situació de vulnerabilitat:
-efectes de llei d'arrendaments urbans, la LAU, engegada en 2013.
Enguany han anat finalitzant els contractes establerts durant el 20132014.
-desnonaments express: els inquilins poden ser desnonats en un
termini de deu dies a partir de la denúncia per impagament de lloguer.
Finalment l'ocupació de pisos de bancs continua sent una situació a la
qual es veuen abocades moltes persones i famílies.
S'han informat i/o gestionat 102 persones sobre habitatge social, s'han
introduït 63 interessos de cerca de lloguer d'habitatge unifamiliar i 48
d'habitatge compartit amb un 6% d'èxit.
S'han atès 50 qüestions d'assessoria legislativa, (lloguer, hipoteques,
desnonaments…) i s'han ajudat a tramitar 32 ajudes públiques de
pagament de lloguer.
El 47% de les persones ateses en el programa són d'origen
llatinoamericà (92), el 26% d'origen subsaharià (51) el 12%
nordsaharià (25), l'11% d'origen europeu (23) i el 2% asiàtic.
Destaquen els països de Colòmbia, Equador i Bolívia, Guinea
Equatorial i Senegal i el Marroc.
El 35.6 % de les persones tenen perrmís de residència de llarga durada,
el 28.2 % estan nacionalitzades,el 20.8 % en situació irregular i el 7.4 %
són comuntàries, el 5.9% són persones amb permís temporal i el 2.1 %
sol·licitant d’asil.
El 66,3 % són dones i el 33,6 % homes. El 44 % de les persones
atesses són persones adultes sense càrregues familiars, el 33 % formen
part d'una unitat familiar nuclear –o extensa- i el 23 % formen part
d'una unitat familiar monoparental.
Al 2018, treballarem per:
-Incidir sobre la problemàtica de l'habitatge en diferents espais de
participació i amb l’administració.
-Realitzar accions de sensibilització sobre la problemàtica cap a la
ciutadania.
-Captar habitatges disponibles en torn la base social de València Acull

S'han atès un total de 30 persones de 14
nacionalitats diferents, sent els principals països
d'origen Colòmbia (7), Nigèria (5), Equador (3),
Algèria (3), sent en la seua gran majoria residents de
llarga durada (17). El 80% de les sol·licitants són
dones (24). En el 76% dels casos hi ha menors.
El 47% dels casos són famílies monomarentals (14),
aquest fet mostra una alta feminització de la
pobresa.
Una altra realitat que ens mostra aquest programa és
l'alta presència de la pobresa energètica en el
territori, és a dir, la incapacitat de moltes llars a l'hora
de pagar els serveis mínims d'energia o l'alt
percentatge d'ingressos que va destinats al pagament
de factures energètiques.
De les 30 persones ateses 9 van rebre ajudes
econòmiques: 6 lloguers pagats i 5 subministraments
pagats, sobretot d'electricitat.
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PROGRAMA D'ORIENTACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Destaquem l'augment de primeres atencions d'acolliment
en general que tenen com a demanda principal l'ocupació
(300 persones), oferint una primera atenció i orientació,
encara que posteriorment ens trobem amb dificultats per
a la continuïtat activa dins del programa i per tant per a
iniciar un itinerari individualitzat d'inserció dins del
projecte a causa de la situació administrativa, i per la
necessitat d'immediatesa de resoldre la seua situació.

Veiem necessari cercar models alternatius i
innovadors de millora dels nivells d’ocupabilitat de
les persones migrants i accés a l'ocupació,
incentivar que es desenvolupen projectes
d'autoocupació col·lectius dins de l'economia
social i solidària. i promoure nous models
econòmics més socials que promoguen aquests
canvis en el mercat de treball.

No obstant açò ens trobem que les persones beneficiàries
que sí participen tenen un alt nivell de compromís i
participació.

Destaquem com a bones pràctiques
- la detecció de persones susceptibles
d'homologar els seus títols i assessorar-los
sobre aquest tema i en relació amb l'accés a la
formació reglada
- haver pogut realitzar la formació professional
com la d'auxiliar de magatzem i operador
de carretons, afavorit la participació de dones
en aquesta formació en la qual es
troben subrepresentades, valorant a més de la
millora de la seua ocupabilitat els aspectes
psicosocials de manera transversal.
- la realització del curs de manipulador
d'aliments online amb suport, donant
flexibilitat horària, i suport personal tant en el
maneig de l'ordinador com en la comprensió
de continguts.
- el treball coordinat amb altres àrees de l'entitat,
realitzant un treball integral amb les persones
participants, mitjançant un treball coordinat
amb les altres àrees de l'entitat, ja siga des
d'assessorament jurídic, suport psicosocial,
classes de castellà, amb el programa
d'habitatge, allotjament temporal i/o atenció
social, per la qual cosa la riquesa de la
intervenció i del treball realitzat és molt més ric
i holístic.
- foment de la seua participació en les
activitats grupals dirigides a dones des de
l'entitat (creixement personal, bicicletes,
costura) per a generar xarxes de suport, espais
de confiança, i desenvolupament d'aspectes
psicosocials.

Valorem positivament el fet d'haver pogut augmentar les
accions prelaborals com el curs d'orientació laboral i els
cursos d'informàtica per a l'ocupació i també hem oferit
més sessions individuals d'orientació, suport, seguiment i
motivació.
També destaquem com a positiu l'haver pogut
desenvolupar enguany una formació laboral com és la
d'auxiliar de gestió de magatzem i operador de
carretó que ha tingut una alta demanda dins del
programa.
L'oferta formativa externa ha augmentat i també s’ha
produït un increment en les insercions sociolaborals, en
alguns casos en sectors tradicionals (servei domèstic i
agricultura) però també uns altres ocupacions com és
magatzem i hosteleria.
També segueix havent-hi treball dins de l'economia
submergida principalment en el sector domèstic, que fa
que l'itinerari es paralitze.
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EXPERIÈNCIES I REPTES
CANYA I
TAPA INTERNACIONALISTA SOLIDÀRIA
A la fi de 2015 vam començar amb les
“Tapes Internacionalistes i Solidàries” amb la
col·laboració del CS Terra, on dones migrants de
l'entitat posen en valor la seua gastronomia, mitjançant
l'elaboració de tapes i/o menjars típics o adaptades
de la gastronomia del país d'origen.
Aquest projecte suposa d'una banda el donar a conèixer
la riquesa i diversitat a través de la gastronomia dels
diferents territoris (Nigèria, Colòmbia, Algèria, Nepal,
Senegal, Bolívia) entre uns altres, així com la generació
d'uns ingressos econòmics estables i progressius
per a les dones que participen, alhora es genera una
xarxa de suport entre elles, a més de suposar un espai de
valorització, participació i ocupació d'espais i relació
fora del seu cercle habitual a causa del reconeixement i
el valor que se li dóna als productes elaborats.
És un projecte que s'ha anat consolidant i durant el 2017
s’ha elaborat el catering per a grans esdeveniments com
les noces – performance de Rosi en el Museu del
Carme, per a diferents jornades alienes a València Acull,
encàrrecs particulars, a més de les col·laboracions
habituals amb Terra, Cinemes Aragó i activitats pròpies
de l'entitat.
El repte és poder impulsar per al 2018 un procés
d'acompanyament i formació per a la formalització del
projecte en empresa.

REPTES 2018
Es fa necessari poder mantenir i consolidar les accions
realitzades en els últims anys:
- Mantenir la coordinació i treball en xarxa amb els
agents socials del territori per a optimitzar recursos i
esforços
- Establir mecanismes eficaços i nous de captació i
gestió d'ofertes laborals
- Incentivar l'autoocupació -formal i informal- com a
mitjà alternatiu d’ocupabilitzar-se
- Fomentar la formació professional, consolidar la
relació amb centres formatius del territori i augmentar
les derivacions cap a aquesta formació
- Afavorir l'homologació de títols a través
d'informació i acompanyament
- Continuar amb les accions d'intervenció individuals
i grupals específiques amb dones migrants propiciant
el seu apoderament i una inserció de major qualitat en
el mercat laboral
- Abordar els aspectes psicosocials de les i els
participants resultat de la sobrecàrrega, estrès, ansietat
i frustració.
- Dissenyar accions de sensibilització en contra de la
discriminació i racisme en l'àmbit sociolaboral en
col·laboració amb el programa de sensibilització
- Consolidar espais d'incidència en les polítiques
socials i públiques entorn de l'ocupació i autoocupació
i entorn dels drets i condicions sociolaborals a les
quals s'enfronten les persones participants del
programa
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ÀREA PSICOSOCIAL I DONA
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 permet fomentar el nostre
benestar i la nostra autoestima. Reconèixer les nostres
emocions i tenir eines per 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 això té una influència en
nosaltres i en la nostra salut emocional. Donant eines per
conèixer i fer valer 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, als tres espais espai personal, relacional i social, però
en la seva 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 ha assignat uns determinats rols.
ACTIVITATS GRUPALES
Han participat 60 dones
Es realitzen diferents activitats grupals, encaminades al
creixement personal, la generació de xarxes de recolzament,
la prevenció de la violència de gènere, l’autocura i el
benestar, l'oci i la visibilitat de les dones migrants en la
societat, és a dir, encaminades a l'enfortiment i
apoderament de les dones.

Grups

de

crisis

i

duels

Treball de creixement personal,
amb la metodologia de la Teràpia
de Retrobament, que dóna eines
per entendre les crisis i els duels,
conèixer el seu funcionament
i travessar-los podent aprendre
de l'experiència, amb èmfasi en
els duels migratoris.

Vida Lliure de Violències
Tallers d'informació i prevenció sobre la Violència de
Gènere, encaminats a fomentar una vida lliure de
violències, reconeixent les violències i impulsant relacions
de Bon Tracte
Calendari: Emocions, dones i migració
Tallers sobre les emocions que viuen les dones en el seu
procés de migració, a partir d'elles elaboració d'un
calendari amb fotografies que representen aquestes
emocions.

Apoderament Sobre Rodes
Des del mes d'abril es van iniciar tallers perquè les dones
que no sabien anar amb bicicleta aprengueren i les que
sabien però tenien por a anar per la ciutat, agafaren
confiança per fer-ho. Han participat més de 30 dones de
15 nacionalitats.
Aquesta activitat ha afavorit l'apoderament personal de les
dones, fomentant la seua autonomia, veient-se capaces de
nous aprenentatges en la seua edat adulta, prenent un
temps per a elles mateixes que els ha permès gaudir del seu
temps d'oci i ha generat xarxes entre les dones de suport i
creixement mutu.

Moltes persones voluntàries s'han implicat en el projecte
per fer-ho possible, entre elles dones que ja sabien muntar
i han recolzat a les seves companyes.
Trobades de Dones
Al llarg de l'any s'han realitzat diferents trobades de dones,
al voltant de l'oci i temps lliure, un espai de trobada, de
gaudi del temps lliure i de generació de xarxes. Un espai on
deixar fora els problemes del dia a dia i carregar-se
d'energia i alegria per afrontar-los. Un espai de cura, tantes
vegades negat a les dones:
- Riure per créixer
- Balls del món
- Berenears i sopars interculturals
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ESTUDI PSICOSOCIAL
17 dones van participar en l'estudi de casos.
INCIDÈNCIA I PARTICIPACIÓ

Presentació de l'III Informe Psicosocial de Dones
Migrants: “Echando raíces, echando de menos”.
Participació en les marxes del 8 de març i 25 de
novembre amb el lema: Vivas, lliures, visibles i sense por.
Tots els drets per a totes les dones.

Xerrades de difusió de la realitat de les dones migrants:
Construint relacions de Bon tracte. Dones en Art.
Cos, ment i emocions. Experiència de treball psicosocial
amb dones migrants. Facultat de Psicologia.
Tallers ràdio i primers programes
Es van realitzar 5 tallers de ràdio amb el suport de Ràdio
Malva i un amb suport de Orriols Conviu i es van gravar
els dos primers programes.

RECOLÇAMENT ALS ALTRES PROGRAMES
Tallers grup tapes solidàries
Seguiment convivència pisos allotjament.
Acompanyaments per a situacions especials
SERVEI DE GUARDERIA
En totes les activitats grupals amb dones.

REPTES
Atendre tota la demanda, i en temps raonables.
Consolidar equip i finançament de l´àrea
Coordinació amb altres àrees de València Acull
Coordinació amb altres recursos.
Major visibilitat de la realitat de les dones
Més implicació de les dones en lideratge i canvi
social
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SENSIBILITZACIÓ
Participació – Apoderament – Sensibilització –
Transformació Social.
En 2017, el projecte de sensibilització va comptar amb
finançament de la Caixa Obra Social i un augment de
finançament de la Xarxa Puja el To Contra el Racisme,
(per al treball en els centres educatius en la ciutat de
València). La fi és conscienciar sobre la migració, les
realitats de les persones migrants, el racisme i xenofòbia.
També vam poder realitzar tasques de sensibilització en el
barri de Orriols, amb el projecte “Orriols, Lliure de
Racisme”.
Treballem amb l'equip de persones voluntàries, la majoria
persones migrants, en la planificació i desenvolupament
d'activitats i en el seu propi desenvolupament com
talleristes, perquè van ser protagonistes en espais de
formació i sensibilització. Durant l'any, diverses persones
del grup van participar com a ponents en conferències i
en tallers.
Seguim realitzant Biblioteques Humanes en centres
educatius en la ciutat de València (veure Xarxa Puja el To)
i fora de la ciutat (p. ex., Mislata i Benitusa), i en altres
espais, com en la facultat de Filosofia i amb COAG en el
barri del Carmen. 14 persones migrants van participar
com a “llibres” en 2017, 6 d'elles són noves en l'activitat.
Seguim realitzant l'activitat Monòlegs des de l'Exclusió,
amb la incorporació de tres nous monologuistes i 2
monòlegs nous, i un total de 12 persones participants.
Realitzem actuacions dels monòlegs en 11 espais
diferents, com en les setmanes interculturals a Benicarló i
en el barri d'Aiora, en les universitats i en centres escolars.
L'obra “Visibilizando a les i els Invisibles” es va celebrar
quatre vegades: Centre de Jubilats del Orriols, centre de
joventut d'Aiora, Festival Intramurs en el barri del
Carmen i Col·legi Major Rector Peset amb molt bon
acolliment del públic.
Hem creat dos grups per a indagar en qüestions de salut i
d'habitatge, amb la idea de realitzar Speak Outs (trobades
entre persones migradas i professionals del sector) en el
futur.
Hem realizar dues actuacions en el tramvia d’Anti
Racisme Sobre Rodes (teatre invisible on reproduïm
experiències viscudes per les participants), desenvolupant
dues noves actuacions.
Hem creat una nova exposició sobre Racisme
Institucional, portada a espais públics. A més d'aquestes
activitats realitzem xarrades, video fórums i tallers

Xarxa Puja el To Contra el Racisme
Aquest projecte, en col·laboració amb la Regidoria de
Cooperació al Desenvolupament i Migració, Moviment
per la Pau i Moviment Contra la Intolerància, té com a fi
la prevenció de conductes de racisme i la promoció de la
convivència.
En 2017 quasi mil alumnes/as de la ciutat de València
van participar en les biblioteques humanes i més de siscents en tallers sobre racisme, migració i refugi, organitzat
i dut a terme per València Acull. Amb el suport de les
associacions, els centres educatius de la Xarxa van
produir un vídeo per a celebrar el Dia Internacional de
l'Eliminació de la Discriminació Racial.

Setmana Intercultural

Participació i Barri
L’objectiu del projecte “Orriols Lliure de Racisme”, era
promoure un model de convivència intercultural i
d’integració social basat en la participació ciudadana, la lluita
contra el racisme i la igualtat de gènere, consolidant el
desenvolupament comunitari i el enfortiment de xarxes en el
barri de Orriols.

Es va celebrar aquesta activitat el 2, 3 i 4 de juny, amb
l'objectiu de visibilitzar al barri i fomentar la relació entre
veïns/veïnes i entitats del barri. Organitzarem activitats
específiques de València Acull, com l’obra “Visibilitzant a
les i els Invisibles”, i el cercavila intercultural. En aquesta
activitat participaren catorze grups de ball, dotze de
col·lectius migrants, amb un total de tres-cents
participants. Els/les protagonistes en la jornada del
dissabte varen ser persones de “Formem Part”. Va haverhi activitats organitzades conjuntament, com el concert, i
altres organitzades per altres associacions, com Orriols
Conviu i l’associació de comerciants.

Començàrem el projecte amb dos accions: la primera fou la
creació del grup Formem Part, constituït per persones
migrants del barri. Catorze persones participaren en els
quatre tallers de formació, moltes d’elles participaren
després en l’organització de les Jornades Interculturals de
Orriols o en les activitats de sensibilització.

La segona va ser muntar taules d’informació, avaluació y
participació en els carrers de Orriols. En la taules repartírem
informació sobre les organitzacions socials que existeixen al
barri, i com les persones poden fer-se partícips en elles.
Mitjançant un exercici d’avaluació participativa, els/les
veïns/veïnes varen respondre una pregunta que mesurava
nivells de racisme en el barri, permetent entablar converses
sobre el tema. Es muntaren díhuit taules a l’any 2017, de les
quals deu varen ser a través del projecte Junts Fem Orriols.
(octubre a desembre). Junts Fem Orriols, recolzada per la
Juntes Locals de Districte, va començar amb tallers formatius
dirigits a veïns/veïnes migrants, persones que després
participaren en las taules. Les preguntes en aquest cas es
centraren en la convivència i nivell d’integració al barri. Estes
taules servien per acostar-nos als veïns del barri i visibilitzar la
participació de persones migrants.

Els encontres “Orriols Nous Veïns/Veïnes” (amb
menjar i xerrades sobre diferents països), han servit
per a donar a conèixer realitats a voltes desconegudes
i crear llaços de veïnatge. També celebràrem vídeo
fòrums i festes interculturals.
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Durant 2017 participàrem en la creació de tres
videos, un sobre els xicotets comerços del barri, un
sobre la setmana intercultural, i altres sobre la mirada
del barri per una persona migrant.
Treball en Xarxa
València Acull forma part de Orriols Conviu, una
associació on participen diferents grups del barri.
Ademés de les assemblees y reunions del grup motor,
participem en diverses activitats organitzades per
OCV, com el dia de la dona, amb monòlegs en
“Somnia Orriols”.

.
Dins del marc del projecte, també utilitzem les tècniques de
biblioteques humanes i tallers en els centres escolars del
barri, treballant amb IES Orriols, IES Rascanya i el Col:legi
Marni.
Vam realitzar el dia de la biblioteca humana en el barri de
Orriols, en octubre, on participaren veïns/veïnes
autòctons/nes i persones migrants, amb molt bon resultat.

Participàrem en Activa Orriols, iniciativa de La
regidoria de Participació, amb la qual es va buscar
establir estratègies per a donar solucions a problemes
del barri.
Es van estrènyer llaços amb totes las associacions i
grups que existeixen en Orriols, mitjançant visites i
reunions, i visites guiades que organitzem
conjuntament.

La finestra del nou local va servir com a suport per a
exposicions en uns dies emblemàtics – per exemple el 21 de
Març, el Dia Internacional de l’Eliminació de la
Discriminació Racial.
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IGUALTAT DE TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ
Les dades
Durant l'any 2017 s'han realitzat dues formacions a col·lectius clau, un sobre "Migració, racisme i discriminació", en el
qual van participar de 9 persones, sent 4 homes i 5 dones, i un altre sobre "Discriminació en l'àmbit públic”, de les quals,
13 van ser dones.
Des del servei s'ha intervingut en 10 casos individuals, dels quals 5 van ser homes i 5 van ser dones. A més, es va
intervenir en 3 casos col·lectius.
Quins tipus de casos s'han treballat
El racisme sempre es dóna en entorns complexos, per la qual cosa tenim casos barrejats amb vulneracions de drets i
llibertats fonamentals, amb explotació laboral, en l'accés a serveis…
Ha suposat molt d'esforç la coordinació perquè moltes de les víctimes tenien una problemàtica social molt forta i en
alguns casos la situació de vulnerabilitat era molt important. Per açò, ha sigut molt important la coordinació amb l'àrea de
Drets Socials.
De què parlem quan parlem de discriminació?

Tractar diferent o pitjor a una persona per la seua pertinença a un grup determinat, impedint-li o dificultant-li
l'accés als mateixos drets, llibertats o oportunitats.
És difícil de demostrar, per açò el criteri de la víctima és fonamental. Si ha sentit racisme, és que hi ha hagut.
Casos amb repercussió

Denuncien detencions d'immigrants irregulars en el Registre de Parelles de fet
Es va aconseguir que es canviara el protocol davant les detencions racistes que s'estaven donant.

Alerta de possible discriminació racial al col·legi públic Miguel Hernández de València
Es va aconseguir que s'abordara una situació cronificada d'un col·legi del barri de Orriols.
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MITJANS DE COMUNICACIÓ
València Acull ha tornat a formar part del projecte de
Red Acoge IMMIGRACIONALISME, paraula que
sorgeix de la suma de sensacionalisme i immigració,
un terme que Red Acoge ha encunyat per a assenyalar
les males pràctiques periodístiques realitzades en les
notícies sobre immigració que es donen en els mitjans
de comunicació i que donen lloc a realitats fictícies, a
conceptes erronis sobre el que significa ser immigrant
i que creen rebuig i inciten una reacció de temor en la
ciutadania.
En aquest cinquè informe, titulat “Mitjans de
comunicació per la cohesió social”, s'ha batut el
record de mitjans i notícies analitzades en relació als
passats projectes d’IMMIGRACIONALISME. 25
mitjans i més de 3.600 notícies en les quals, per
norma general, ha destacat el sensacionalisme, la
criminalització, el llenguatge que cosifica, la
descontextualització, la subjectivitat, o l'atenció
injustificada a la nacionalitat. Ho observem en titulars
com “Las pateras desbordan Andalucía” (El
Periódico), “G. Civil dice que inmigrantes tratan
de romper el vallado de Ceuta y no saltarlo” (La
Vanguardia) “El fiscal pide 20 años de cárcel para
un inmigrante que mató a un policía al arrojarle
a las vías del tren” (ABC), “El afgano que mató a
un niño en un centro de refugiados alemán
estaba en libertad vigilada” o en informaciones
como “Cinco inmigrantes ilegales han sido
interceptados este domingo…” (Las Provincias).
A més, tots aquests errors no solament els hem
trobat reflectits en informacions escrites, sinó també
en les imatges que els han acompanyat. En aquest cas
les dones han patit en major mesura la
homogenització a la qual s'ha sotmès el col·lectiu
immigrant. Doncs gran part de les imatges
relacionades amb les informacions de refugi o
immigració són de dones àrabs amb vel. Aquest fet, a
més de simplista i reduccionista, crea l'estereotip de
que la dona musulmana només pot ser immigrant.

Una altra tendència a ressaltar han sigut els mals
enfocaments pel que fa al tema de l'obertura dels nous
CIEs. Llegint les notícies amb perspectiva, hi ha un
camí que tendeix a produir o justificar accions que es
duen a terme cap a la població immigrant.
“Rescatados en Andalucía en lo que va de 2017
unos 5.000 inmigrantes, un 192% más que el año
pasado” (El Mundo). Donar veu únicament a fonts
oficials converteix al mitjà en altaveu dels responsables
polítics amb una clara intencionalitat de recolzar les
decisions de l'executiu nacional, en aquest cas, pel que
fa a la política d'obertura de CIEs.
Però, en aquest 5º informe, a diferència d'altres anys,
també s'han tingut en compte les bones pràctiques
periodístiques i notícies lliures de immigracionalisme,
models a seguir que ajuden a millorar la imatge
estereotipada de la població immigrant i refugiada.
Una altra cosa prioritària ha sigut analitzar de quina
manera ha aconseguit afectar, a l'opinió pública, el
tipus d'informacions i tractament generats, la
repercussió d'aquestes notícies en la societat. I per el
fet de que la ciutadania no està al marge en aquestes
situacions, s'ha buscat la mobilització social. En aquest
sentit la incidència i denúncia en les xarxes ha sigut
imprescindibles a l'hora de dur a terme aquesta idea.
Per a açò s'ha creat un nou compte de Twitter de
IMMIGRACIONALISME amb la finalitat de que el
públic, d'una banda, puga fer la seua denúncia i passar
a ser partícips actius del panorama mediàtic i, per una
altra, fomentar l'avanç d'un pensament més crític que
es puga expandir gràcies a les xarxes socials.
En relació a l'informe, el dia 20 de desembre es va
realitzar una ponència en la Facultat de Filologia,
Traducció i Comunicació de la Universitat Pública de
València
en
la
qual
es
va
exposar
INMIGRACIONALISME 5 i un manual de bones
pràctiques realitzat per CEAR amb la fi de donar a
conèixer el projecte i les seues conclusions tant en
l'àmbit periodístic com en el marc universitari.

En el context europeu actual la criminalització ha
estat molt present en les notícies relacionades amb els
últims atemptats terroristes, la qual cosa s'ha
relacionat directament amb l'augment de població
musulmana a Europa, criminalitzant, d'aquesta
manera, a tot el col·lectiu basant-se en dades
dubtoses o falses i associacions interessades entre la
religió al·legada pels terroristes i la professada per
aquesta població.

21

XARXES I PLATAFORMES
CAMPAÑA PEL TANCAMENT DELS CIE I LA FI DE LES
DEPORTACIONS
La Campaña "CIEs No" des de 1017 es diu Campanya pel
Tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) i Fi de les
Deportacions. Hem afegit les deportacions perquè és una part
fonamental del racisme institucional.
Com participar?
• Tots els dimarts finals de mes, ens concentrem en la porta del CIE
de Sapadors.
• També pots vincular-te al grup de treball d'acompanyament i en
incidència.
• Compartir en RRSS les notícies, les accions i les campanyes.
• Sumar-te al boicot de les companyies que deporten en vols macro.
MESA DE SOLIDARITAT AMB ELS IMMIGRANTS
És una plataforma conformada per una vintena d'organitzacions
socials, que coordina accions relacionades amb els drets de les
persones migrants.
Com participar?
• Recolzant en les accions de l'Operació Fred i amb l'accés a
l'habitatge.
• A l'abril es realitzen les jornades de la Taula, on s'afavoreixen espais
de reflexió amb gent experta i activista en matèria de migracions.
• En els grups de treball i en la coordinació.
• Compartir en RRSS les notícies, les accions i les campanyes.

CONSELL LOCAL D'IMMIGRACIÓ I
INTERCULTURALITAT
València Acull ha format part activa des dels seus començaments
del Consell Local d'Immigració i Interculturalitat, que es
constitueix com un òrgan d'assessorament i propositiu de
l'Ajuntament de València. Des d'aquest espai, les organitzacions
de persones immigrants i aquelles que treballem en solidaritat
amb elles, cerquem participar en l'elaboració i l'avaluació de les
polítiques públiques locals, amb la finalitat que aquestes
afavorisquen la inclusió de les persones immigrants en la nostra
ciutat i enfronten la discriminació que pateixen.
Som membres de la Comissió Permanent del Consell, que es
reuneix bimensualment, per a fer seguiment dels mandats del Ple,
assegurar la gestió ordinària i elaborar propostes d'actuació.
També hem coordinat el Grup de Treball de Participació i
Apoderament, que ha mantingut reunions durant el 2017 en cinc
ocasions, amb l'objectiu de formular iniciatives per a aconseguir
una major participació de les persones immigrants en la nostra
societat. També hem participat activament en el Grup de Treball
d'Igualtat de Drets, que s'ha reunit en quatre ocasions durant el
2017, amb l'objecte d'elaborar propostes en àmbits com el de
primer acolliment, habitatge, ocupació, salut, educació o serveis
socials per a promocionar la igualtat de drets de la població
immigrant amb els de la resta de la ciutadania valenciana.
ASSEMBLEA CONTRA EL RACISME (ACR)
És un espai ciutadà, creat a partir d'una agressió policial que va
haver-hi a l'estiu de 2017, però que pretén coordinar accions
contra el racisme i el racisme institucional.
Com participar?
• Acudeix a les accions que es convoquen
• Es pot assistir a les reunions i formacions.
• Compartir en RRSS les notícies, les accions i les campanyes.

València Acull participa en aquesta assemblea que es va crear
originalment per a donar resposta a l'actuació racista de la policia
municipal contra una dona guineana en Benicalap a l'agost de
2017. Posteriorment, la labor d'aquesta plataforma s'ha dirigit a
enfrontar i denunciar el racisme i, molt especialment, el racisme
institucional que pateixen les persones migrants racialitzaeas en la
nostra societat. Des d'aquesta Assemblea s'han promogut
diverses concentracions i altres accions de carrer, manifestos,
reunions amb institucions, presència en mitjans i accions on-line.
Dede la seua constitució al setembre s'ha reunit quatre vegades
en el 2017.
.

SANITAT
El Tribunal Constitucional, a la fi de desembre, ha anul·lat
el decret valencià que permetia a les persones migrants en
situació irregular accedir a la Sanitat, contravenint un dels
drets humans fonamentals com és el dret a la salut i torna a
posar en risc la salut de milers de persones desoint, a més,
les mesures bàsiques de salut pública
El Constitucional va suspendre el decret en 2015, quan va
admetre el recurs del Govern, però després va alçar
aquesta suspensió, en 2016. El Govern va deixar fora de
l'assistència sanitària a unes 870.000 persones, la majoria
immigrants en situació irregular amb el decret llei 16/2012.
La Comunitat Valenciana, Balears, Aragó i Cantàbria van
modificar la seua legislació per a incloure als sense
papers que es van quedar al marge del sistema de salut.
La sentència compta amb el vot particular contrari a la
fallada de fins a 5 magistrats/as que contraargumenten que
el decret es va disposar "en el marc de les competències de
l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Autònoma".

Anterior a tot, des del XIII informe de
Odusalud, es denunciava que s'ha seguit mantenint
la desinformació de la població sobre els seus
drets d'accés a la sanitat a la Comunitat
Valenciana.
La falta de formació homogènia del
personal d'admissió i els treballadors socials ha
produït desigualtat en l'accés a l'atenció sanitària
La persistència d'aquestes situacions demostra
que l'atenció sanitària encara no és universal i que se
segueixen produint casos de negativa directa a
l'exercici del dret a l'assistència (un 61 per cent de les
incidències detectades van ser d'aquest tipus). Són les
entitats socials i la solidaritat els qui estan suplint amb
el seu esforç aqueixes manques de formació
d'informació i els problemes relacionats amb les
aplicacions informàtiques, per a garantir el dret a
l'atenció sanitària. D'altra banda, des de la presidència
de la Generalitat i des de la Conselleria de la Sanitat
s'han pronunciat a favor de seguir mantenint aquesta
cobertura.

La sentència, com es determina des de Odusalud,
restringeix a les Comunitats Autònomes (CCAA) el
desenvolupament de les seues competències impedint que
puguen aplicar uns estàndards bàsics de salut als qui viuen
en elles i reflecteix la falta d'independència del TC respecte
al poder executiu. A més, sanciona a les CCAA que han
protegit el dret a la salut de totes les persones. I el Real
Decret 16/2012 no és garantia d'un estalvi econòmic
per a les administracions públiques, ja que en cap cas
ha sigut avaluat i demostrat públicament.
D'altra banda des de la presidència de la Generalitat i des
de la Conselleria de la Sanitat s'han pronunciat a favor de
seguir mantenint aquesta cobertura.
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SOBRE DEPORTACIONS…
Deportació: acció d'ejecció o remoció del territori d'un Estat d'una
persona, que és obligada per la força a relocalizarse en un altre.
Raons legals

- rebuig en frontera: denegació d'entrada / devolució en calent
- des de territori: devolució / expulsió
Tipus
1. En les fronteres: devolucions en calent + denegacions d'entrada.
- Devolucions en calent: lliurament de persones que han superat les
tanques de Ceuta o Melilla o han arribat nadant a les costes a les forces de
seguretat marroquines, a través de portes del clos o a peu de platja
respectivament.
• desproveïdes de totes les garanties i manifestament il·legals
• la seua execució comporta habitualment l‘ús de violència extrema per part
de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat español
- Denegacions d'entrada: per incompliment de requisits d'accés al territori
(documents, visats, capacitat econòmica...).
2. Des dels CIE: derivades d'ordres de devolució o expulsió (administrativa
o judicial), quan les persones han sigut privades de llibertat precisament a
aquests efectes, és a dir, com a mesura cautelar per a assegurar la deportació
3. Des de les comissaries - deportacions express: es realitzen en menys
de 72 hores des que la persona, que ja compta amb una ordre d'expulsió
ferma, és detinguda
• manquen de garanties jurídiques mínimes (control judicial efectiu,
assistència lletrada)
• presenten trets d'exercici arbitrari del dret (batudes policials aleatòries per
perfil ètnic, places disponibles en vols de deportació).
Execució
1. Mitjans de transport convencional (vols regulars o vaixells). Aplicació
del Protocol de Repatriacions.
2. Vols especials o vols macro: deportacions aèries col·lectives de persones
retornades o expulsades (en 2012, menys del 20%)
• Major ocupació de violencia
• No existeix cap protocol amb vista a determinar si les persones que van a
ser deportades són aptes per a realitzar el viatge
Adjudicació a empreses del servei (12 milions €) fins a 2017, AirEuropa
(Grup Globalia: Viatges Barceló) i Swift Air. Des de 2017, Air Nostrum
(Iberia)
BOICOT: Air Europa, Swift Air, Falcó Viatges, Viatges Equador,
Latituds, Iberrail, Touring Club, Travelplan, Hotels Be Live, Iberia

FONS PROPIS
La captació de fons és fonamental per a garantir la
sostenibilitat de l'Associació, a més de les activitats
que venim desenvolupant des de fa anys com ara
Subhasta, venda de samarretes, loteria, durant 2017
hem comptat amb un equip de persones voluntàries
que s'han ocupat d'organitzar nous esdeveniments.
Començàrem gener amb la donació d'una cistella de
Nadal per l'Associació Carena que es va repartir
entre els pisos d'acolliment.
La Universitat Politècnica és un dels nostres
col·laboradors més volguts i any rere any ens tenen
en compte per a recolzar el nostre treball.
S'ha donat continuïtat a les activitats que ja
coneixeu totes les sòcies i amigues de València
Acull, com la Subhasta Solidària i la Fira
Alternativa.
Com a novetat al maig de 2017 es va organitzar el
primer Acull Festival en les instal·lacions que la
Calma Jazz té en el Barri de la Torre. Va ser una
jornada de Jazz i activitats com ara tallers de
costura, percussió i biodiversitat. Va ser una gran
experiència i amenacem amb seguir explorant
activitats noves per a recaptar fons i al mateix temps
donar a conèixer València Acull. Gràcies al suport i
patrocini de Pollastres Planes, Schweppes, Navarro,
Caixa Popular i la Calma Jazz, així com a totes les
persones voluntàries, amigues i sòcies que van
respondre a la convocatòria i van fer de la jornada
un èxit.
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Al juliol, Herbolario Navarro ens va organitzar uns
tallers a benefici de València Acull en la seua tenda
del carrer Sant Vicent. Unes jornades molt
interessants; entre les talleristes estava Patricia
Restrepo, del Restaurant Kimpira.
L'Associació de Jubilats de Telefónica també va
voler recolzar a València Acull amb un concert que
es va gaudir en l'Ateneu Musical del Port. Van
participar el grup de teatre i el cor de Telefónica, el
Conservatori José Iturbi i la Societat Ateneu
Musical del Port.
Este és el tercer any que la Fundació Dasyc ens
dóna joguets perquè les xiquetes i xiquets de
València Acull tinguen el seu regal nadalenc. Són
més de 50 els que repartim enguany.
Seguim com sempre intentant sumar recolçaments
al nostre projecte, en 2017 som 155 socis i sòcies
domiciliats i 46 socis col.laboradors.
A la fi de 2017 realitzem una trobada per a agrair a
totes les entitats i persones col·laboradores el seu
suport
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VOLUNTARIAT
Assemblea de persones voluntàries, maig 2017, espais de trobada i de formació:

Durant 2017, 137 persones van participar com a voluntàries en les diferents activitats i
programes d'atenció. ¡Gràcies a totes per fer aquest projecte possible!
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NACIONALITAT 1

DONES

Atenció fills/es
7 Atenció grupal Atención individual

7
77

Guinea
Honduras

Marroc
Ecuador

Colombia Algeria
Algeria

11

515

37

1292

SANITAT / AT SOCIAL

TOTALS

Malí
Marroc
49 España (formaciones)

22

71

NO DISCRIMINACIÓ

777

Colombia Senegal

80 Colombia Marroc

4

84

ATENCIÓ PSICOSOCIAL

Marroc

27 Senegal

20

47

ALLOTJAMENT

26 Algeria

24 Colombia Nigeria

6

30

URGENCIA RESIDENCIAL

Venezuela

Camerún Senegal

12 Allotjament

Costa de Marfil 17

Algeria

Ecuador

144 Ecuador

69

213

ACCÉS A VIVIENDA

392

9 Alimentació
4

657

Formaci
10

lloguer/vivendaPrestacions

Menors

Mediació
Assessorament jurídic
Assessorament víctimes

Treball

Denúncia

Pagament aiguaPagament gas Pagament Comunitat
Pagamente electricitat
2 Pagament de lloguer

desnonaments,
de lloguer
hipoteques,
ajudes pública
compra,
compartit
lloguer( lloguer,
Assessoria legislativa
39 vivienda sociallloguer unifamiliar

68

Senegal

Marroc

Colombia Bolivia

Fam ComunitariReagrupació

Permís de conduir
Classes de valencià
Activitat d'oci Classes de anglès
191 Classes de castellà

India

199 Marroc

182

381

APRENENTATGE DE LA LLENGUA

TOTAL ATESSOS

201

HOMES

429

228 Colombia Marroc
190

NACIONALITAT 4

Senegal

NACIONALITAT 5

Pakistán

REGULARS

Nigeria

IRREGULAR

Nacionalitat
141 Obtenció autoritzacio

DEMANDA 1

288

DEMANDA 2

Honduras

DEMANDA 3

Bolivia

Renovació

DEMANDA 4

Ecuador

NACIONALITAT 3

ASSESSORIA JURÍDICA

PROGRAMA/AREA

NACIONALITAT 2

DADES QUANTITATIVES

DEMANDA 5

DADES QUANTITATIVES

TIPUS ACTIVITAT
XARRADES

ÀREA

HORES ASISTENTS

LLOC

Ponència sobre l'Informe de immigracionalisme,
Comunicació

2

25 Facultat de Filologia Traducció i comunic

Dret Vida Lliure de Violències

3

14 Local activitats València Acull

Psicosocial

Cos, ment i emocions. Experiència de treball amb
Psicosocial
dones migrants i refugiades2

70 Faculta de Psicología

Reciclatge d'emocions: Construint relacions de
Psicosocial
BT. Experiència de treball amb3dones migrants
60 Sociedad de autores
Desnonaments i Clausules abusives

Drets Socials

2

Salut sexual i igualtat

Allotjament+Refugi

2

8 Orriols Con-viu

Hàbits saludables i alimentació

Allotjament+Refugi

2

7 Centre juventut orriols

Prejudicis Racials en un Món Global

Sens i bi l i tza ci ó

1

40 Palau de Ceveró

Accions contra el racisme

Sens i bi l i tza ci ó

1

60 Facultat de Ciències socials

Cinema- forum Esmena X111

Sens i bi l i tza ci ó

2

40 Palau de Ceveró

Racisme - curts i xerrada

Sens i bi l i tza ci ó

2

10 Orriols Con-viu

Racisme - curts i xerrada

Sens i bi l i tza ci ó

2

25 Ca Revolta

Teatre per a canvi social

Sens i bi l i tza ci ó

1

24 Ca Revolta

Les migracions

Sens i bi l i tza ci ó

1

35 Centro Juvenil Ayora

Migracions y racisme Ecoaltea

Sens i bi l i tza ci ó

1

60 Altea

Experiències de Trata

Sens i bi l i tza ci ó

1

50 Jornades Feministes Mislata

Junts Fem Orriols i taules de Participació

Pa rtici pa ci ó

2

22 Orriols Con-viu

Jornades Racisme Universitat de València

No discriminació

TOTALS

2

32

10 San Juan de la Peña 16

20 Facultat de Ciències socials

580

VISITES I EIXIDES
Albufera

Allotjament

2

11 Albufera

Bioparc

Allotjament

2

10 Bioparc

Estació Esquí Valdelinaes

Allotjament

8

96 Valdelinares

IVAM. Dona àrab i reveldia

Allotjament

2

WORLD PRESS PHOTO

Allotjament + Classes

2

27 Fundación Chirivella

Teruel/sierra albarracin

Allotjament+Refugi

8

35 Teruel

TOTALS

24

7 IVAM

186

30

TALLERS
Visita guiada "World Press Photo"

Activitats de trobada i coneixement
3 de l'entorn
27 Fundación Chirivella Soriano, Valencia

Visita guiada a les falles

Activitats de trobada i coneixement
5 de l'entorn
8 Centro de Valencia

Visita i taller didàctic "El cartel cubano"

Activitats de trobada i coneixement
4 de l'entorn
14 MuVIM, Valencia

Visita al centre històric

Activitats de trobada i coneixement
4 de l'entorn
10 Valencia

Crisis i dols (10 sessions)

Psicosocial

25

Radio: Dones en (5 sessions)

Psicosocial

15

Prevenció Violència de Gènere (6 sesiones) Psicosocial
Autoconocimiento y cambio (8 sesiomes)
Psicosocial

15

15 Local activitats València Acull
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10 Local activitats València Acull

Balls del món

Psicosocial

2,5

12 Centro Juventud Orriols

Riure per crèixer

Psicosocial

2,5

11 Centro Juventud Orriols

Consum Responsable

Allotjament

1,5

10 Alotjaments

Resolució de conflictes

Allotjament

1,5

Recerca Laboral

Allotjament

1,5

10 Seu

Recerca Vivienda

Allotjament

1,5

10 Seu

Assertivitat

Allotjament

1,5

10 Alotjaments

Afectes i menors

Allotjament

1,5

6 Alotjaments

¿Què és una Llar?

Allotjament

1,5

10 Alotjaments

Jornades de convivència

Sens i bi l i tza ci ó/Pa rti ci pa ci ó 30

Speak Out salud

Sens i bi l i tza ci ó/Pa rti ci pa ci ó

8

9 València Acull

Speak Out Vivienda

Sens i bi l i tza ci ó/Pa rti ci pa ci ó

6

6 València Acull

Biblioteques Humanes

Sens i bi l i tza ci ó

4

230 CIPFP Mislata

Biblioteques Humanes

Sens i bi l i tza ci ó/RST

2

120 IES Malilla

Biblioteques Humanes i Monòlegs

Sens i bi l i tza ci ó/RST

2,5

100 IES Rodrigo Giorgeta

Biblioteques Humanes i Monòlegs

Sens i bi l i tza ci ó/RST

2,5

140 Colegi El Pilar

Biblioteques Humanes

Sens i bi l i tza ci ó/RST

2

55 IES Rascanya

Biblioteques Humanes

Sens i bi l i tza ci ó/RST

2

25 Taller Pre Laboral Malvarrosa

Biblioteques Humanes

Sens i bi l i tza ci ó/RST

1,5

40 Facultat Filosofia

Biblioteques Humanes

Sens i bi l i tza ci ó/RST

2,5

30 Barri del carmen

Biblioteques Humanes

Sens i bi l i tza ci ó/RST

2

60 IES Vicente Ferrer

Biblioteques Humanes

Sens i bi l i tza ci ó/RST

2

60 IES Misericordia

Biblioteques Humanes

Sens i bi l i tza ci ó/RST

2

70 IES Jordi Sant Jordi

Biblioteques Humanes

Sens i bi l i tza ci ó/RST

2

58 Som Escola

Biblioteques Humanes

Sens i bi l i tza ci ó/RST

2

80 Colegio Juan Comenius

Biblioteques Humanes

Sens i bi l i tza ci ó/RST

2

80 IES Benicalap

Tallers racisme

Red Sube el Tono

7

160 IES Benicalap

Tallers racisme

Red Sube el Tono

3

80 IES Orriols

Tallers racisme

Red Sube el Tono

3

75 IES Jordi Sant Jordi

Tallers racisme

Red Sube el Tono

1

28 IES EL CLOT

Tallers racisme

Red Sube el Tono

5

120 IES Rascanya

Tallers racisme

Red Sube el Tono

4

110 Marni

Tallers racisme

Red Sube el Tono

3

75 Juan Comenius

Joc del Poder

Sens i bi l i tza ci ó

1

Joc del Poder

Sens i bi l i za ci ón

1

Migració, racisme i discriminació

No discriminació

4

9 Local activitats València Acull

Discriminació en el àmbit públic

No discriminació

4

13 Local activitats València Acull

Racisme i Xenofòbia

No discriminació

2

25 Centre educatiu

Deixa petjada contra la discriminació

No discriminació

TOTALS

4
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10 Local activitats València Acull

7 Radio Malva, San Juan de la Peña y Orriol

6 Alotjaments

22 Venta de Contreras

100 Concentración Plaza del Virgen
35 Obrint Fronteras, Cabañal

20 Local activitats València Acull
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ALTRES ACTIVITATS
Pedals de llibertat.Aprenentatge Bicicletes

Allotjament + Psicosocial

40

Taules d'Avaluació participativa

Participació

30 Llit del rio Turía

35

650 Barrio Orriols

Inauguració VA amb Monòlegs

5

50 Valencia Acull

Exposició Racisme

2

65 Plaça de la Virgen

Exposició Racisme

2

60 Plaça de l'ajuntament

Exposició Racisme

2

45 Barri de Aiora

Exposició Concurs Racism 21 marzo

4

45 Valencia Acull

Exposició garafica Urgent

4

300 El Clot

Exposición gràfica Urgent i tallers

3

250 Rascanya

Exposición gràfica Urgent i tallers

5

280 Marni

Exposición gràfica Urgent i tallers

5

250 Orriols

Visita guiada amb monòlegs amb IES Jordi San Jordi

4

20 Orriols

Visita guiada amb monòlegs amb Scuela San José

4

30 Orriols

Formació audiovisual amb La Cosecha

8

15 Orriols Con Vive/Valencia Acoge

15

100 Valencia Acull

Orriols Entre Culturas Marroc

2,5

15 Valencia Acull

Orriols Entre Culturas Nepal

2,5

12 Valencia Acull

Orriols Entre Culturas Nigeria

2,5

10 Valencia Acull

Orriols Entre Culturas Colombia

2,5

12 Valencia Acull

Orriols Entre Culturas Senegal

2,5

14 Valencia Acull

Jornades interculturals Orriols

8

600 Valencia Acull

Preparació de video amb centres educatius

Monòlegs des de l'Exclusió

Sens i bi l i za ci ón/Pa rti ci pa ci ón 1

Monòlegs des de l'Exclusió

Sens i bi l i za ci ón

1

Monologos desde la Exclusión y biblioteca

Sens i bi l i za ci ón

2,5

Monòlegs des de l'Exclusió i Biblioteca

Sens i bi l i za ci ón

1

200 IES Comarcal

Monòlegs des de l'Exclusió

Sens i bi l i za ci ón

2

100 Facultat Psicologia

Monòlegs des de l'Exclusió

Sens i bi l i za ci ón

1

Monòlegs des de l'Exclusió

Sens i bi l i za ci ón

1

Monòlegs des de l'Exclusió

Sens i bi l i za ci ón

1

Monòlegs des de l'Exclusió

Sens i bi l i za ci ón

1

Monòlegs des de l'Exclusió

Sens i bi l i za ci ón

1

150 Davant del CIE

Monòlegs des de l'Exclusió

Sens i bi l i za ci ó

1

1000 Teatre Principal

Visibilitzant les i els Invisibles

Sens i bi l i za ci ó/Pa rti ci pa ci ó

1

60 Jubilats

Visibilitzant les i els Invisibles

Sens i bi l i za ci ó

1

50 Inframurs

Visibilitzant les i els Invisibles

Sens i bi l i za ci ó

1

60 Rector Peset

Visibilitzant les i els Invisibles

Sens i bi l i za ci ó

1

45 Centre de Juventut Aiora

Sueña Orriols

Participació

12

25 Orriols

Activa Orriols

Participació

10

25 Orriols

Jornada Biblioteca Humana

Sens i bi l i za ci ón/Pa rti ci pa ci ón2,5

60 Orriols

Trobada Instituts RST

Sens i bi l i za ci ó

2,5

50 IES Orriols

Reunions grupo sensibilització

Sens i bi l i za ci ó

20

15 Valencia Acull

TOTALS

223

50 Orriols Con-viu
20 United Minds
80 Ayunt Benicarlo

40 Villamarxant
40 Ca revolta
120 Sedajazz
70 Plaça Aiora

5113

CURS
Formamos Parte

Sens i bi l i za ci ó/Pa rti ci pa ci ó

12

14 Valencia Acull

EQUIPS I JUNTA
ÀREA DRET SOCIALS
Programa Inserció Laboral: Estefania Darás Cebrián (responsable àrea), Eva Clemente, Mario Jurado,
Juanjo Palomares, Juan García, Jose Luis Gil, M Angeles Díaz Ortiz, Beatriz Julián, Aitor Brell Merino, Raúl
Moragón, Nancy Ptiuzka del Campo.
Programa Allotjament Temporal: Ignacio Alvarez Carcel (responsable àrea), Cristina Carpio (practiques
educació social), Anabel Pallas Bayarri (practiques educació social), Laura López–Cano Romero, Aitor Gras
Bravo, Dolores Mompó Llopis, Paco Gaita, Carmen Civera Cantó, Cristina Martínez Ferrando, Laura Palmero
Estada, Raquel Luján García .

Programa Accés a Vivenda, Urgència residencial: Eva Clemente (responsable àrea), Álvaro Martínez,
Eva Maria Valero, Vicente Carbonell i Barbara Lancero.
Programa Refugi / Equip B: Mercedes Bonet (responsable àrea), Anabel Pallás Bayarri, Ana Cervera
Fabuel, Georgina Quijada Manganelli, Fàtima Sànchez Ferrández, Raúl Nuevo Gascó, Sanae Elmouaden,
Ángela Ramos Sospedra, Julia Sevilla Pascual, Aitor Gras Bravo, Macarena Lisart Granero, Francisco Gaita
Homar, Laura López-Cano Romero, Cristina Carpio Doñate, Ana Isabel García de Leonardo i Andrea C.
Ailaca Rosario.
Programa Acollida i Assessoria Jurídica: Mohssine Rezgaoui Tekni (responsable atenció jurídica),
Cristina Bustamente Arenas, Concepción Mazón Ros, Álvaro Martínez Fernández, Clara Miralles Vila, Núria
Sanz, Oriana Andrade, Serafín Gómez, María Ameigeiras, Jhader Riascos Riascos, José Luis Miñana, Youri
Mato, Susana Huarachi, Francisco Villagrasa, Maria Garde, Antonio Serrano.
Integració Educativa: Luisa Vea Soriano (responsable àrea), Antonio Ruiz, Clara Miralles, Elena
Santamaría, Gloria Bartolomé, Helena Alonso, Javier Costa, Javier Valdez, Jesús Gascó, José Luis Giner, Lucía
Rodríguez, Macarena Ausias, Maje Velasco, Marcos Calatayud, María Sierra, Marta Castander, Marta Castaño,
María Ameigeiras, Nines, Nacho Gimeno, Oksana Oberemok, Mario, Elisabet Tapia, Víctor Marín, Raquel
Mora, Paco Inclán, Celia Giner, Mari Luz Sáez, Tania Fortea, Deirdre Conway, Milan Kumar.
Programa Atenció Psicosocial Dones Immigrants: Luisa Vidal (responsable Àrea), Sara Micó, Laura
Urbano, Lorena Perales, María Rodríguez, Aina Ballesteros, Eva Dasí, Beatriz Giner, Nuria Silla, Óscar Espejo,
Carles Senso, Candela Casanova, Mar Arego, Sara Bolo, Carmen Civera, Maria Fda Ortiz, Didi, Sandra Larrea,
Manolo Colomina, Javier Ibáñez, Celia Gómez, Ana Cervera, Cristina Carpio.

ÀREA DE PARTICIPACIÓ
Sensibilització: Carolyn Phippard i Mauricio Pinto (responsables Àrea), Vivian Ntih, Jhader Riascos,
Mbaye Thioune, Claudia Fino, Juan García Pérez, Modibo Coulibali, Penny MacDonald, Juan Carlos Murcia,
Clara Ceita, Sako Mouctar, Mª José Marín, Sushila Baral Basnet, Ismael Ebenezer Ndigii, Josenia Salvador,
Carmela Cortes Montaño, Nieves Ceballos, Fatima Guisse, Mohamed M'boirick, Widad Mahanni, Laura Albiol
Marin. Alumnat en pràctiques i Erasmus: Chighali Siid, Tatiana Vásquez, Lila Uhirinova, Said Feradje, Yata
Mires Peiro.
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ÀREA DE INCIDÈNCIA- COMUNICACIÓ
Programa d'igualtat de tracte i no discriminació: Ana Fornés (responsable área), Begoña Llabata,
Rocio Llopis, Santiago Martín, Paula Bellés, José Luis Martínez, Diana Godoy
Programa de Mitjans de Comunicació: Mónica García, Elena Balseiro.
Grup de comunicació: Paco Simón, Jose Vicente, Juan Carlos Senso, Rafa Laborda, Javier Moya, Elena
Balseiro.
Xarxes:
Foro Alternatiu (Mauricio Pinto, Javier Moya); Mesa d’Entitats (Eva); Consell Local (Carolyn
Phippard, Javier Moya, Júlia Checa, Estefanía Darás); Orriols Conviu (Carolyn Phippard i Mauricio
Pinto); Campany CIEs (Ana Fornés); Sanitat Universal (Fani Darás).
ÀREA DE GESTIÓ i RECURSOS
Contabilitat i Gestió: Inmaculada García Blay
Informàtica: Jesus Delgado i Jose Tudela

Neteja: Oulaya Mourad
COORDINACIÓ GENERAL : Júlia Checa Valero

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTA: Begoña Llabata Sanchez
SECRETARI: Javier Moya Equiza
TRESORER:
VOCAL 1:
VOCAL 2:
VOCAL 3:
VOCAL 4:

Giusepe Ponzio
Elimane Nguirane
Mustapha Mohamed Lamin
Nuria Sanz Barberá
Mohammeed Mboirick Ely Baba

OBJECTIUS 2018
Objectius generals, fixats en el pla estratègic de l'associació:
1. Lluitar contra la repressió i el control de les persones migrants, el racisme i la xenofòbia.
1.1. Visibilitzar el racisme i promoure accions en contra seua.
1.2. Potenciar el treball extern, les sinergies i aliances contra el racisme
1.3. Consolidar la comissió d'Incidència.
1.4. Creació d'una política interna anti-racista a València Acull.
2. Respondre a les necessitats de les persones migrants.
2.1. Continuar oferint resposta a través dels diferents programes d'acompanyament, atenció i suport
2.2. Reforçar l'àrea d'Acolliment
2.3. Continuar amb el treball realitzat en les diferents plataformes reivindicatives i espais de treball en
xarxa a favor dels drets de les persones migrants
2.4. Afavorir la participació en l'associació
2.5. Fomentar l'autonomia en la resolució de necessitats
3. Fomentar la participació activa de les Persones Migrants
3.1. Assegurar la presència de les persones migrants en els diferents espais de l'associació com a junta
directiva, grups de treball, voluntariat i equip tècnic.
3.2. Potenciar la participació de les persones migrants en les diferents plataformes on València Acull
s'integra i altres espais d'incidència i sensibilització.
3.3. Fomentar el treball en xarxa amb les diverses entitats de barri per a visibilitzar el col·lectiu de
persones migrants i afavorir la seua convivència.
3.4. Dissenyar i oferir diferents eines a les persones migrants que formen part de València Acull per a
qualificar la seua participació activa en la societat.
3.5. Potenciar l'àrea de Sensibilització i Acció Comunitària.
4. Donar a conèixer el posicionament i el treball de València Acull de manera que contribuïsca a
realitzar una labor més efectiva i de major impacte.
4.1. Definir i millorar l'estratègia de comunicació interna i externa de València Acull.
4.2. Elaborar materials propis amb el posicionament de València Acull
4.3. Consolidar València Acull com una veu acreditada en matèria d'immigració.
4.4. Promoure el protagonisme en la comunicació de les persones migrants.
5. Promoure la igualtat de gènere des del treball de València Acull
5.1. Aplicar la perspectiva de gènere en totes les accions de desenvolupament del present pla.
5.2. Promoure la igualtat de gènere a l'interior de l'associació
5.3. Promoure la participació de les dones immigrants en la societat valenciana
5.4. Visibilitzar les conseqüències específiques del racisme i la xenofòbia en les dones
5.5. Aplicar la perspectiva de gènere en totes les nostres comunicacions i materials de difusió.
6. Enfortir l'estructura de València Acull.
6.1. Consolidar i enfortir l'estructura de l'associació.
6.2. Enfortir la base humana i material de l'organització.
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FINANÇADORS

Agraïm a més a tots els que han col·laborat de les formes més diverses en el desenvolupament d'aquests
projectes: Col·legi Sant Antonio Abad (Salesianos), EPA Vicent Ventura, CEIP Juan Comenius, Escola Oficial
d'Idiomes, Associació Carena, Fundació Dasyc, Caixa Popular, Unitat de reconstrucció genital Hospital Dr. Peset,
Orriols Conviu, Solucions Gràfiques Comunica’t , Centre Cultural Islàmic de València, Coworkshop Spain, Fundación
Navarro, Patricia Restrepo, Mercavalencia, Maritxu Ameigueiras, Centre social-bar Terra, Falla Borrull-Socors i
Associació de Majors de Telefónica.
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