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PRESENTACIÓ

L'any 2018 s'ha desenvolupat en un panorama molt similar al d'anys anteriors quant al col·lectiu de
persones migrants es refereix, en el que els Governs, lluny de normalitzar els moviments migratoris i
buscar solucions constructives, continuen apostant per la criminalització dels qui per un motiu o un
altre surten dels seus països buscant un nou projecte de vida.

No obstant això, aquesta situació no fa sinó reforçar la nostra obstinació per treballar per la defensa
dels DDHH de totes les persones i més encara als qui es troben en situació de major vulnerabilitat.
No en va, en el present any 2019 estem celebrant el XXX aniversari de l'Associació i del transcurs
d'aquests anys, un dels majors aprenentatges que podem treure és que aquells als quals es caracteritza
com ELS ALTRES, lluny de ser una amenaça, constitueixen una gran riquesa per a qualsevol país i
no només com a mà d'obra com alguns pretenen, sinó per altres sabers que ens ajuden a ampliar la
nostra mirada i al fet que això ens converteixi en un NOS-ALTRES molt més desitjable.

Causa gran preocupació i indignació però també molta tristesa, veure com determinats discursos
polítics racistes i xenòfobs utilitzen el descontentament de moltes persones per a convertir als que
vénen de fora en bocs expiatoris, aconseguint així desviar la mirada dels qui són veritablement
responsables. Encara així, hem de buscar les nostres fortaleses en allò que ens uneix i en aquest
sentit podem assenyalar que el 8M de 2018, dia de la Vaga Feminista i posterior Manifestació, van
marcar un abans i un després respecte el sentiment en aquest àmbit la major part de la societat; i
precisament en aquest marc és en el qual s'està podent aprofundir en la realitat de moltes dones
migrants que estan treballant en situacions molt precàries i injustes. A València Acull es treballa en el
seu apoderament des de fa diversos anys amb resultats molt positius perquè elles mateixes defensin i
exigeixin millores laborals i socials que, no només aniran en benefici d'elles mateixes sinó també de
les seves famílies.

BEGOÑA LLABATA SANCHEZ
PRESIDENTA
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ACOLLIDA E INFORMACIÓ
CITAS GESTIONADAS 2018
APRENDIZAJE IDIOMAS
AT JURIDICA
JURIDICO LABORAL
AT SOCIAL
VIVIENDA

ATENDIDOS (EN BASE DE DATOS)
ACOGIDA Y SOCIAL
ALOJAMIENTO
CLASES
JURIDICO
INSERCION LABORAL
NO DISCRIMINACION
REFUGIO
VIVIENDA
PSICOSOCIAL
Total general

NUM
376
2456
208
209
164
3413

total
95
51
327
377
145
13
16
118
73
1215

En 2018 es van donar 3413 cites per als programes
amb cita prèvia, a aquesta xifra hem de sumar les
consultes que les persones voluntàries resolen
directament des d’acollida o derivant a recursos
externs, el volum de persones que s'acosten a
l'associació és altíssim. Es van obrir 1215 nous
expedients de persones ateses.
En quant al tipus de demanda es manté com a
l'exercici anterior la tendència a l'alça de demandes
relacionades amb les dificultats d'accés i/o
manteniment de l'habitatge, l'aprenentatge d'idiomes i
l'assessoria jurídica. Atenem persones procedents de
més de 71 nacionalitats diferents. .

.
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ASSESSORÍA
JURÍDICA
Sensibilización
Assessoria jurídica
El 2018 no ha sigut diferent dels anys anteriors primer perquè
no hi ha hagut grans canvis a la legislació d'estrangeria i segon
per la lentitud d'aprovar decrets, canviar normes, i resoldre
temes de tant calat com la situació dels veneçolans,
hondurenys, nicaragüencs….etc.
. A nivell d'estrangeria excepte algunes millores substancials
en la resolució dels expedients d'arrelament i renovacions,
independentment del resultat final que en aquest cas no ha
canviat el criteri per a tractar-los.
. Durant tot l'any anterior ens hem vist oberts a atendre
qualsevol demanda relacionada o no amb estrangeria, doncs a
l’“advocat” se li deriva tot, assumptes que hem intentat
assessorar, resoldre, orientar, derivar als recursos
corresponents.

. Respecte als tràmits d'estrangeria continuem tenint
l'acreditació juntament amb altres ONGs per a presentar
expedients d'arrelament social, familiar, renovacions, reagrupació. Sense oblidar els tramites de derivació a les oficines
d'estrangeria, la policia per a l'expedició de les targetes, la
sol·licitud de dates dels exàmens per a presentar la
nacionalitat.

Assessoria laboral
En el 2018, i gràcies a la regularitat mantinguda pels nostres
dos voluntaris Cristina i Álvaro hem continuat oferint aquest
servei independentment de la situació jurídica de la persones
usuàries: la majoria de les atencions estaven centrades en la
baixes laborals, acomiadaments i jubilacions. El nombre de les
persones ateses va en augment veient la situació de precarietat
de les persones immigrants en aconseguir un treball i perdre'l
amb tanta facilitat.
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Les 377 persones ateses procedien principalment del
Marroc, Colòmbia que és el col·lectiu més nombrós,
Honduras, Veneçuela , Ucraïna, l'Equador, Bolívia, el
Senegal, el Brasil, Mali, i en menor presència Mèxic, Xile
Perú…etc.
El 2019 es presenta amb algunes novetats que encara
manca concretar-los i dotar-los d'instruccions per a
poder aplicar-los: L'exemple més clamorós és atorgar la
residència per raons humanitàries a tots els veneçolans
als qui li han denegat la protecció internacional. Al
nostre judici seria una discriminació clara cap als altres
estrangers siguen llatins com Hondures, Nicaragua o
subsaharians els quals s'estan deixant la vida a la mar.

Aprendije daeD’IDIOMES
lengArp
APRENENTATGE

Encara que al 2018 el nostre projecte va comptar amb
més mitjans econòmics que els darrers anys, les
administracions segueixen sense considerar un assumpte
prioritari l'aprenentatge de les llengües autòctones per
part de les persones migrades. Ja que la demanda de
classes continua sent la mateixa i que fins ara només hem
tingut finançament per a persones en situació
administrativa regular, aquest any vam presentar un nou
projecte a la convocatòria d'IRPF i ens han concedit una
xicoteta subvenció, la qual cosa suposa tenir recursos per
a atendre persones amb diferents perfils, també en
situació irregular.
La demanda va augmentar especialment a la fi d'any i ens
va superar a causa de les moltes dificultats per a derivar a
les persones a altres centres o entitats que ofereixen
classes gratuïtes. Moltes entitats treballen en condicions
similars a les nostres, amb pocs recursos i amb llargues
llistes d'espera, mentre moltes persones migrants van
d'un centre a un altre intentat aconseguir algunes hores
de classe. La demanda de classes de suport per als
exàmens de nacionalitat van començar a descendir a la fi
d'any i entretant continuem esperant que isca el RD que
regularà les condicions especials d'examen per a persones
analfabetes o amb altres dificultats. En canvi, estem en
un moment d'arribada de moltes persones noves a les
classes que demanden classes d'alfabetització i nivell
inicial de llengua.

Algunes dades
• En 2018 van col·laborar en el programa 27 persones
voluntàries i 4 persones en pràctiques
• 376 persones van participar en les classes, visites i resta
d'activitats del projecte.
•Aquestes persones procedien de 38 països, principalment
de l'Índia, el Marroc, Algèria i Pakistan.
•El 58% tenia estudis secundaris, un 17%, universitaris,
un 25% eren analfabetes o no tenien estudis i un 13% tenia
estudis bàsics.
•Quant a la situació administrativa, va haver-hi 179
persones en situació irregular, 100 amb permís de
residència i treball de llarga durada, 65 amb permís de
residència temporal i 26 sol·licitants d'asil.
•La situació laboral de les nostres alumnes i alumnes
durant el 2018 es caracteritza per la precarietat. La
majoria no treballen o ho fa només a hores (neteja) o de
manera temporal (camp).
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,
alfabetització i conversa; classes per a l'examen DELE A2
per a la nacionalitat, classes de valencià de nivell inicial
(aquest any incloem 1 sessió quinzenal de conversa) i
classes d'anglès de nivell 1 i 2 per a principiants.

Classes d'alfabetització en el col·legi Sant Antoni Abat

Quant al voluntariat, cada vegada hi ha més gent
especialitzada en l'ensenyament de segones llengües, en
gran part professors/es amb màsters, postgraus i cursos
especialitzats que, a nivell professional, comproven dia a
dia què poc valorada que està la seva professió, treballant
per hores amb sous baixíssims i en condicions precàries.

Panell informatiu en la seu

Classe de nivell A1.1 en la seu de València Acull
Assaig de l'examen per a la nacionalitat. Centre Cultural Islàmic
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.
Carné de conduir
L'activitat es realitza conjuntament amb el programa d'inserció
laboral. Mitjançant el treball de comprensió del manual de
conducció i els tests pretenem que les persones tinguen més
possibilitats d'aprovar l'examen teòric. En 2018 va haver-hi 10
persones en les classes.
Activitats culturals
En 2018 vam anar a la Filmoteca a veure Plácido, participàrem en
una xerrada sobre la pel·lícula i la institució i visitàrem las sala de
projeccions; vam fer un taller d'escriptura en el qual van participar
12 alumnes; 23 persones (alumnes i professores) participàrem en 6
sessions creatives per a la construcció d'una falla, que vam cremar
el 13 de març durant la celebració d'un berenar obert a tothom.

Taller de escritura creativa. Bombas Gens
Taller d’escriptura creativa. Bombas Gens

Treball en xarxa
-En 2018 vam tenir tan sols una reunió online amb la
resta de tècniques d’aprenentatge i amb la Red Acoge.
Des de València sentim que seria molt positiu un
major contacte i intercanvi amb la resta d'oficines.
Hem sol·licitat a la Red que compartisca la
informació dels projectes (ja ho està fent) i tenim
intenció de contactar amb altres organitzacions.
- Hem treballat amb l’SJM sobre la necessitat i les
possibilitats d'activar una plataforma d'entitats que
ofereixen classes de castellà i valencià a la ciutat.
L'oferta de l'Ajuntament de participar en la comissió
d'acolliment no ens ha semblat que puga ser efectiva i
de moment s'ha frenat el projecte.
-El principal treball en xarxa és amb altres àrees de
l'associació, especialment amb les àrees de refugi i
allotjament (classes per a les persones dels pisos) i de
jurídic (assumptes relacionats amb la nacionalitat).
- L'Escola d'Adults Vicent Ventura continua sent el
nostre principal centre de referència per a la derivació
d'alumnat, tant a classes de castellà com a
ensenyaments reglats i informació sobre itineraris de
formació. També realitzem algunes activitats en
comú..
De cara al 2019 volem
• Compartir el nostre programa amb altres
associacions de la Red i aprendre dels seus projectes.
Començarem, si pot ser,
amb Bayt al thaqafa (Barcelona).
•Afermar el finançament d'IRPF al programa
d'aprenentatge.
•Realitzar moltes activitats de trobada i aprenentatge.
•Participar en activitats formatives

Visita a Bombas Gens
Procés creatiu de la falla de València Acull
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Facilitar el acceso a los recursos sociales específicos en materia de alojamiento a las personas migrantes en situación de

ALLOTJAMENT TEMPORAL
Algunes dades
El programa d'Allotjament Temporal té com a objectiu
general l'Oferir una xarxa de pisos d'allotjament temporal
a les persones immigrants en situació d'emergència.
El fil conductor de la intervenció és l'acompanyament
social, amb Plans d'Intervenció Individualitzats i amb
una metodologia centrada en la persona i en un
enfocament de drets .
Durant l'any 2018 hem pogut observar com continua les
dificultats de les persones en relació al manteniment de
l'habitatge i a l'accés a aquesta .

La precarietat laboral, l‘expansió dels lloguers vacacionals
, la concentració d'habitatge en mans de grans propietaris
i els requisits d'accés exigits (contracte indefinit,
pagament de 2-3 mesos avançat ,nòmines anteriors,
segur d'impagament..)fan que cada vegada mes gent no
pugui mantenir el seu habitatge o accedir a un lloguer ,
creant una situació que afecten de manera especial a les
persones migrants, generant grans bosses d'exclusió de
persones que, fins i tot treballant, es veuen abocades a
una situació de sinhogarisme.
Destacar que durant l'any 2018 s'ha produït un col·lapse
del sistema d'acolliment de la ciutat de València,
quedant-se sense places tant els recursos d'organitzacions
privades com els recursos públics, així com un augment
molt significatiu del número de ex-mena atesos.

• En 2018 van ser informades des del programa
d'allotjament temporal 54 persones.
•. De 54 persones ateses, 26 eren homes i 24 dones.
•Vam poder allotjar a 13 persones ,derivant a 21 persones
a altres recursos d'allotjament i dissenyant plans
d'intervenció individualitzats amb 20 persones, malgrat no
allotjar-se en els dispositius per no disposar de places.
•El temps mitjà d'estada se situa ja en els 11 mesos, una
cosa motivada per la dificultat de trobar allotjament al final
de la intervenció, la qual cosa limita la rotació en els
habitatges
• En la segona meitat de l'any, va augmentar un 150% en
número d'atesos menors de 23 anys
•La situació laboral de les persones és, en general, molt
precària. El 85% no treballen i només un 5% ho fa amb
contracte. El 100% de les persones amb ocupació ateses
aquest any treballaven de professional de la neteja o en el
camp..
•Les principals nacionalitats ateses des del programes han
estat Colòmbia, el Marroc i Guinea

Nacionalitats
Colòmbia
16,66%

Marroc
14,8%

Guinea
12,96%

Encuentro con voluntariado.
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ACTIVITATS
Des del programa d'allotjament temporal hem
impulsat algunes activitats i tallers ,així com
format part i col·laborat en activitats d'altres
programes.
Les activitats i tallers són claus en el procés
d'intervenció, creant espais de confiança,
generant xarxes i afavorint el procés
d'autonomia de les persones allotjades.
Algunes de les activitats que hem realitzat són
el projecte de bicis “apoderament sobre
rodes”(premiat en 2018 per la regidoria de
mobilitat sostenible de l'ajuntament de
valència), la participació en biblioteques
humanes i subhumanos show, sortides a l'IVAM, a
l’albufera i al Bioparc.
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…
Tant les activitats desenvolupades com el
procés
d'intervenció
individualitzat
es consensuen amb les persones usuàries, a més
en el disseny, planificació i execució
implementem la perspectiva de gènere.

.

.

Treball en xarxa
.Des del programa d'Allotjament Temporal ens hem
coordinat amb diferents entitats,
destacant Apip, Accem i Dasyc, amb la qual
mantenim una estreta col·laboració vinculada als
menors.
En 2018 Red Acoge va convocar en dues ocasions a
les àrees d'Allotjament de la xarxa. En una ocasió per
a fer seguiment dels projectes i en una altra, per a
consensuar indicadors respecte a les memòries.
En 2019 es tenen previstes almenys 2 reunions, una
presencial i una online.
Estrenyem el contacte amb CAI i continuem
participant en les reunions de la taula d'allotjament.
Prioritzem el treball en col·laboració amb la resta
d'àrees de l'associació i en 2018 especialment amb les
àrees d'habitatge.
Per al 2019….
• Augmentar la coordinació amb les entitats que té
dispositius d'allotjament, creant una xarxa forta que
permeti incidir en polítiques públiques d'habitatge
-Augmentar el nombre d'actuacions encaminades a
potenciar la intervenció soci-educativa en els pisos
-Creació d'un grup de voluntariat, encaminat a fer
voluntariat ocupant espais públics.

Grup ”empoderamiento sobre ruedas” . Llit del ríu Turíi
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PROGRAMA DE PROTECCIÓ
INTERNACIONAL
L'any 2018 ha sigut molt intens per al Programa
de Protecció Internacional, ja que s'han atés 32
participants entre 1° i 2° fase, 12 dones i 20 homes.
Ha sigut un any convuls en matèria de polítiques
d'asil. L'arribada de l’Aquarius va obrir l'esperança
que el respecte pels Drets Humans es convertira en
norma. No obstant això, no ha sigut així i ha quedat
com una anècdota, com verifiquem dia a dia amb
els vaixells de rescat amarats al port.
S'ha denunciat l'anòmal tractament a les persones
sol·licitants d'asil, tant els requisits per a accedir a
aquest dret, com l'empadronament, com les
llargues cues i el tracte per part dels funcionaris de
la
comissaria
de
Sapadors.
S'ha continuat el treball específic amb els perfils
més vulnerables, com ara les dones víctimes de
mutilació genital i víctimes de tràfic de persones.
Hem atés 2 homes de 18 anys, 15 homes i 9 dones
entre 18 i 34 anys, 3 homes i 2 dones entre 35 i 49
anys i 1 dona major de 65 anys.
Per nacionalitats: 1 persona d'Afganistan, 3 de
Camerun, 6 de Colòmbia, 1 de la República
Democràtica del Congo, 1 de Costa d'Ivori, 3 d'El
Salvador, 4 de Guinea Conakry, 1 de l'Iraq, 1 de Mali,
1 del Marroc, 1 de Mèxic, 1 de Nigèria, 2 de Sahara, 2
de Pakistan, 1 d'Ucraïna, i 3 de Veneçuela, el que
ens dóna un mapa de la quantitat i varietat de
països en conflicte, més enllà de la guerra de Síria.
S'han desenvolupat activitats amb el Programa de
Voluntariat (EquipoB) per a afavorir la integració
sociolaboral mitjançant activitats amb persones i
grups multiculturals facilitades per les persones
voluntàries autòctones. Ha sigut un programa amb
molt d’èxit i s'han creat xarxes de suport en
diversos
casos.
S'han realitzat activitats culturals i d'oci
organitzades per Xavier al seu poble, Silla, en les
quals han participat massivament les persones de
1r i 2n fase.
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Hem treballat en xarxa amb les entitats que
componen La Nostra Ciutat el Teu Refugi (Creu
Roja, CEAR i Accem), així com amb la resta
d'entitats que treballen amb persones sol·licitants
d'asil a València. També s'han realitzat accions
conjuntes amb altres entitats, com Som Refugi.
Ens han acompanyat en aquest camí estudiants de
pràctiques de la Universitat de València i la UNED.
A través de Farmamundi, hem participat amb les
escoles PAX en el desenvolupament d'activitats
d'Aprenentatge per Serveis per les que l'alumnat va
impartir tallers de salut i nutrició.
També hem realitzat activitats de sensibilització i
difusió, com el Dia Mundial de les Persones
Refugiades a Algemesí amb les companyes de
L’Eixam i Refugia’l, en les quals les dones del
programa són protagonistes i prenen la paraula.
S'ha continuat el treball d'assistència a dones
víctimes de mutilació genital en col·laboració amb
la Unitat de Reconstrucció Genital de l'Hospital
Universitari Dr. Peset i amb Aminata Soucko, agent
de salut i activista pels drets de les dones.
Per a l’any 2019 els objectius són:
Consolidar el projecte de voluntariat, ja que el
programa EquipoB ha finalitzat, incorporant el
valuós treball de suport a la integració social de les
persones sol·licitants d'asil que s'ha realitzat.
Aprofundir en el treball amb les persones usuàries
del PPI aplicant la perspectiva de gènere.
Continuar formant-nos com a tècniques en la
intervenció amb dones víctimes de tràfic i mutilació
genital per a millorar les nostres competències.

11

ACCÉS A VIVIENDA
Al llarg de l'any 2018 s'ha consolidat la labor de suport a
l'accés i manteniment de l’habitatge. No obstant això, el
panorama d'accés al mercat d'habitatge continua la
tendència
iniciada
l'any
anterior:
-manteniment del preu elevat de l'habitatge de lloguer
en el mercat lliure ( 450-500€)
-manteniment de requisits excessius d'accés en l'àmbit
privat (contracte laboral, nòmines, avals de familiars o
coneguts, aprovació de l'asseguradora d'impagaments)
-inexistència d’un parc públic d'habitatges.
La nova legislació ha augmentat la situació de vulnerabilitat:
-efectes de la Llei d‘Arrendaments Urbans, la LAU, posada
en marxa en 2013. Aquest any han anat finalitzant els
contractes establerts durant el periode 2013-2014.
-desnonaments exprés: els inquilins poden ser desnonats
en un termini de deu dies a partir de la denúncia per
impagament
de
lloguer.
-augment incontrolat del preu lliure del lloguer.
Finalment, l'ocupació de pisos de bancs continua sent la
situació a la qual es veuen abocades moltes persones i
famílies del barri com a única alternativa.
S'ha informat 44 persones sobre habitatge social,
realitzant gestions en alguns casos; s'han introduït 41
interessos de cerca de lloguer d'habitatge unifamiliar i 26
d'habitatge
compartit.
S'han atès 28 qüestions d'assessoria legislativa, (lloguer,
hipoteques, desnonaments… ) i s'ha ajudat a tramitar 32
ajudes públiques de pagament de lloguer.
S’han atès 211 persones, 137 dones (82%) i 74 homes
(18%).
El 55 % de las persones tenen permís de residència, el 21
% estan nacionalitzades i el 23 %, en situació irregular.
Entre les nacionalitats destaquen Colòmbia, Marroc,
Equador , Bolívia , Algèria y Hondures
S'han realitzat dues activitats de sensibilització a nivell de
ciutat: Valencia no està en venda (conjuntament amb la
plataforma d’Entrebarris) y la xerrada Exclusió social de
les persones migrants en el dret a l’habitatge.
En el 2019 treballarem per a :
-Augmentar habitatges disponibles entorn la base de
València
Acull
-Incidir sobre la problemàtica de l'habitatge en diferents
espais
de
participació.
-Realitzar accions de sensibilització sobre la problemàtica
cap a la ciutadania. Al maig tindrà lloc una altra edició de la
mobilització: València no està en Venda.

URGÈNCIA RESIDENCIAL
Durant el 2018 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 suposa un
suport en el procés d'inserció social, evitant la pèrdua
d'autonomia i habitatge i la conseqüent entrada en el circuit
de dependència institucional i exclusió severa.
S'han atès un total de 32 persones de 15 nacionalitats
diferents, sent els principals països d'origen: Algèria (5) ,
Nigèria (5) ,Colòmbia (4), l'Equador (3), Guinea Equatorial
(3) i la major part de persones ateses, residents de llarga
durada (17).

El 87% de les persones sol·licitants són dones (28).
El 42% dels casos són famílies monoparentals femenines
(11), fet que 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 32 persones ateses, 21 van rebre ajudes econòmiques:
16 lloguers pagats i 9 subministraments pagats, sobretot
d'electricitat.
.

ALBERT
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Sensibilización
PROGRAMA D'ORIENTACIÓ

I INSERCIÓ SOCIOLABORAL
CONTEXT:

L'evolució del mercat laboral valencià des de l’any 2008
ha estat totalment condicionada pel context de crisi, que
es concreta en una profunda recessió fins començaments
de 2014 i una insuficient recuperació posterior.
.
Encara que els i les immigrants participen en el mercat
laboral més que la població espanyola, com mostren les
seues majors taxes d'activitat i ocupació, també
s'enfronten a majors dificultats a l'hora d'accedir a una
ocupació i mantindre-la. Durant el primer trimestre
d'aquest 2018 la taxa es situà en el 26.9%, sent 12.3 punts
superior a la de la població espanyola (14,6%).
És un mercat laboral caracectirazt per la precarietat,
temporalitat i baixos salaris, davant el qual la població
migrant es troba amb majors dificultats

Al llarg de l'any comprovem que hi ha un augment en
l'ocupabilitat i contractació, encara que continua
havent-hi prou economia submergida i els sectors
predominants solen ser l'agrícola i el d'ús de llar, amb
una alta taxa de precarietat i temporalitat. Encara que
també el sector de l’hostaleria i la logística són nous
sectors amb certa ocupabilitat, als qual hi han accedit
alguns/es dels/les participants.
ACTIVITATS
Quant a les activitats programades, hem anat
adaptant-les a les necessitats, i personalitzant-les, no
creant grups, ja que donada la heteregeneïtat de
perfils i interessos, vam optar per realitzar tallers
reduïts i/o tutories formatives individuals, així com
per
reforçar
les
sessions
d'orientació.
Valorem molt positivament les sessions d'orientació i
de seguiment, que tracten d'aconseguir major
motivació i acció per part de les persones
participants.

DADES DESTACABLES
Destaquem l'augment de primeres atencions (305),
oferint una primera 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, considerem que per la necessitat
d'immediatesa de la seua situació i veure's amb la
capacitat
d'implicar-se
en
un
procés.
Però d'altra banda ens trobem que les persones
beneficiàries que sí hi participen tenen un alt nivell de
compromís i participació. Valorem positivament el fet
que els nous itineraris han participat i valorat molt
positivament
les
accions
formatives prelaborales realitzades, i s'han intensificat les
tutories i suports individualitzats..

Hem realitzat un total d'11 Tallers d‘Orientació i
Inserció Sociolaboral amb 103 participants, 2 tallers
d'accés a les TIC amb 12 participants, 3 cursos de
Manipulador d'Aliments amb 19 participants, i un
curs de Gestió de Magatzem–Carretillero amb 13
alumnes/as.s.

Quant a la formació professional, destaquem la
major oferta formativa professional/ocupacional
externa gratuïta i, sobretot, la formació realitzada en
el si de l'organització, que potencia els itineraris.
Aquesta formació anava destinada a l'obtenció del
CARNET DE MANIPULACIÓ D'ALIMENTS, i el
curs de GESTIÓ DE MAGATZEM –
OPERADOR/A de CARRETÓ, amb l'objectiu de
millorar els nivells d'ocupabilitat i tindre majors
oportunitats d'accés al mercat de treball.
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INTINERARIS
SOL·LICITANTS
INTERNACIONAL

D'OCUPACIÓ
AMB
DE
PROTECCIÓ

Durant l’any 2018 han participat un total de 21
persones (10 homes i 11 dones); 7 itineraris es van
iniciar l'any anterior i 14 són nous d'enguany.
Enguany hem vist com la millora del coneixement
de l'idioma i de l'entorn,facilita la participació en
accions formatives prelaborals individuals i la
participació en accions formatives ocupacionals
externes.
A causa de l'heterogeneïtat dels i les participants
en els programes hem optat per realitzar accions
individuals de formació prelaboral, adaptades a les
necessitats i particularitats, principalment relacionades
amb la cerca d'ocupació (coneixement de recursos,
cerca de treball per internet, entrevista de treball, etc).
Considerem que el 80% dels/les participants han
millorat els seus coneixements i competències,
mitjançant sessions individuals d'orientació
Quant a la formació ocupacional, 8 participants (4
homes i 4 dones) han realitzat accions formatives
ocupacionals, 4 d'elles amb pràctiques no laborals.
Les principals formacions externes en les quals
han participat han sigut el curs de manipulador
d'aliments, operador/a de carretó, monitor/a de
menjador, cambrera de pisos, auxiliar d'hostaleria,
perruqueria. Hem maximitzant els recursos,
aprofitant els recursos comunitaris gratuïts existents, i
becant determinades formacions privades en pro
d'una millora de l'ocupabilitat de les persones
participants i el seu aprofitament.
Quant a la inserció sociolaboral, quasi el 50% dels
itineraris (10 de les 21 persones participants) han
accedit a una ocupació, tenint en compte que 5 d'ells
encara no tenen l'autorització de treball. Estem
centrades en la definició de l'objectiu laboral, el pla
d'acció, les formacions prelaboral, ocupacional i
d’orientació. Podem dir que el 62.5% dels participants
amb autorització per a treballar han accedit a una
ocupació per compte d'altri, 2 de les participants
amb autorització, que no han accedit de moment a
una ocupació, han finalitzat recentment una formació
i a les pràctiques no laborals, per la qual cosa han
tingut ja una primera experiència en un context de
mercat de treball, millorant àmpliament els seus
nivells d'ocupabilitat i situant-les en un situació més
propícia per a la seua consecució

REPTES 2019
 Es fa necessari poder mantindre i consolidar les
accions realitzades en els últims anys:
 Mantindre la coordinació i treball en xarxa amb
els agents socials del territori per a optimitzar
recursos i esforços.
 Implementar processos i protocols per a poder
assumir la burocràcia cada vegada major dels
projectes.
 Prioritzar les atencions individuals en pro d'una
major qualitat del projecte i complementar-la amb
algunes accions grupals.
 Establir mecanismes eficaços i nous de captació
i gestió d'ofertes laborals.
 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, estrés, 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
socials i públiques entorn de
autoocupació i entorn dels drets
sociolaborals a les quals s'enfronten
participants del programa.
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les polítiques
l'ocupació i
i condicions
les persones

CANYA I TAPA
SOLIDÀRIA

INTERNACIONALISTA

Durant l’any 2018 la iniciativa de les “Tapes
Internacionalistes i Solidàries” on dones migrants de
l'entitat posen en valor la seua gastronomia,
mitjançant l'elaboració de tapes i/o menjars típics o
adaptats de la gastronomia del país d'origen, ha tingut
un gran auge. A més de les tapes en el Terra, hem
participat en gran quantitat d'esdeveniments privats,
jornades i presentacions.
Encara que no ha sigut possible poder treballar
dins del grup accions de formació d'equip i
emprendiment, com teníem previst, mitjançant un
procés d'acompanyament en la preparació de les
accions, l’autonomia de les dones ha sigut cada
vegada major.

REPTES 2019
 Enfortiment com a equip del grup de dones que
participen d'ell

 Poder formalitzar aquesta iniciativa en un
projecte d'emprenedoria


Major autonomia i autogestió de les participants

 Ocupar
visibilització

altres

espais

de

participació

i

 Treballar conjuntament amb l'àrea de
sensibilització per a dotar el projecte de contingut
polític (migranciones, consum, tipus de producció,
situacions als països d'origen).
 Ampliar la xarxa de contactes i simpatitzants que
donen suport al procés.
 Buscar finançament que facilite tot el treball
d'enfortiment, formació, consolidació i formalització.
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ÀREA PSICOSOCIAL I DONA
Les dones migrants, continuen vivint la doble
discriminació com a dones i com a migrants, fent front a
aquests mandats de gènere que els assigna en solitari la
cura de fills i filles, de persones dependents i les labors de
la llar. Les dones segueixen relegades a treballs de cures,
no reconeguts, en règim especial, amb menys drets que
altres treballadores. No es reconeixen les seues
formacions prèvies.
La violència per ser dones o ser migrants és un continu,
molt invisibilitzada dins de la llar i molt invisibilitzada en
els espais públics.
Les dones fan front amb molts recursos a aquestes
dificultats, recursos moltes vegades, invisibilitzats o
desvalorats.
Des del treball psicosocial amb les dones migrants volem:
- Promoure el benestar emocional de les dones
- Fomentar l'autonomia personal
- Impulsar l'apoderament i la participació social
- Visibilitzar i donar valor als recursos i capacitats de les
dones migrants

FOMENT DE L'AUTOESTIMA I PROMOCIÓ
DE L'AUTONOMIA PERSONAL
Tallers d'autoconeixement i creixement personal:
.
Jo sóc Jo (2 tallers )

Suport psicològic individual

Es desenvolupen
estratègies
d'apoderament i
enfortiment de
l'autoestima,
l'autonomia i la
fortalesa interna,
aprenent a reconéixernos com a éssers amb
dret a estar bé,
escoltant-nos, valorantnos i volent-nos

S'ha atés 32 dones.
Les dones que sol·liciten el suport psicològic individual
manifesten símptomes d'estrés i ansietat, crisis
personals, problemàtiques familiars, soledat i aïllament,
i un percentatge significatiu són casos de violència.
Enguany, la violència sexual ha sigut especialment
significativa, bé en les seues vides actuals, bé en
moments
passats
de
les
seues
vides.
Aquestes reaccions i símptomes produeixen malestars
reals en les dones, a nivell 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 soledat i l'aïllament, la
discriminació i estigma, en una societat patriarcal que
les té assignats uns rols determinats .
També hem realitzat acompanyaments individuals en
casos que els generen especial dificultat o ansietat,
assessoraments puntuals i atenció en crisi en casos
puntuals.

El meu cos és meu
Coneixement del nostre cos, la nostra sexualitat, i el nostre
drets a una sexualitat basada en el plaer i lliure de
violències

PREVENCIÓ DE L'AÏLLAMENT I SOLEDAD.
ENFORTIR EL SUPORT MUTU
Apoderament Sobre Rodes

Han participat més de 50 dones de 15 nacionalitats.
Es tracta d'un espai col·lectiu que enforteix els llaços i
xarxes entre les pròpies dones i l'equip voluntari que
acompanya el procés, és a més un espai individual on cada
dona s'enforteix, pren confiança, millora la seua
autoestima, i un espai social en el qual conquisten habilitats
que en molts casos les estaven negades als seus països o
famílies pel fet de ser dones, i es tracta també de prendre
aqueix espai públic de la ciutat i poder circular de manera
visible i autònoma

Destaquem d'enguany:
-Tallers de reparació de bicis.
-Gymkana ciclista per a conéixer la ciutat
-Eixides
-PREMI de l'Ajuntament de València
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ÀREA PSICOSOCIAL I DONA

Presentació del Documental
LLIBERTAT (5 presentacions)

PEDALS

DE

Trobades de Dones
Al llarg de l'any s'han realitzat diferents trobades de
dones. Un espai on deixar fora els problemes del dia a dia
i carregar-se d'energia i alegria per a afrontar-los. Un espai
de cura, tantes vegades negat a les dones:
-Contes de Saviesa
-Berenars i sopars interculturals

PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Participació en les marxes del 8 de març i 25 de
novembre amb el lema: Vives, lliures, visibles i sense
por. Tots els drets per a totes les dones.

Taller Bons Tractes, Bones Estones (2)
S'identifiquen aquelles maneres de vincular-nos que són
bones per a nosaltres, així com aquelles que impliquen
maltractament o violència, i es faciliten eines per a
establir relacions amb nosaltres mateixes, amb els altres i
amb l'entorn des del bon tracte, Amb especial èmfasi en
la violència de gènere i en la violència racista i xenòfoba.
Tallers aprenentatge de ràdio (6 tallers)
Programa de Ràdio
Es van realitzar 8 programes de ràdio. Es creà el
programa DONES EN RESILIÈNCIA en Ràdio
Malva, que aborda diferents temàtiques al voltant de
les dones migrants. Les mateixes dones preparen el
guió i realitzen el programa, fent-se càrrec de la part
tècnica.
Escola de mares
Espai per a les mares, per a compartir les seues
experiències i dotar-se d'eines per fer front a la relació
mares-fills/es.
SENSIBILITZACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DE
LES DONES MIGRANTS
Estudi psicosocial
17 dones van participar en l'estudi de casos.
Presentació del IV Informe Psicosocial de Dones
Migrants: “Portadores de Drets”.
Xerrades sobre la realitat de les dones migrants
Entrevistes en Programes de ràdio, (Ràdio Klara, CV
Ràdio, Super FM, Ràdio Llatina)

Grup de gènere del consell local.
Ens incorporem al desembre de 2018
SERVEI DE GUARDERIA
En totes les activitats grupals amb dones
REPTES
Atendre tota la demanda en temps raonables.
Finançament per a l'àrea
Coordinació amb altres recursos.
Major visibilitat de la realitat de les dones
Més implicació de les dones en el lideratge i el canvi
social
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SENSIBILITZACIÓ
La sensibilització respecte a la immigració continua sent de
suma importància, i cada vegada més amb l'auge de l'extrema
dreta, per a contrarestar una narrativa dominant que amaga les
raons de la immigració, la situació de les persones migrants i
l'aportació d'aquestes persones a la nostra societat.
• L'apoderament de 20 i 25 persones migrants a través de la
participació plena en aquest projecte

Una activitat important, és el suport oferit a persones
migrants del grup, com a ponents en tallers, visibilitzant
així les habilitats i coneixements de les persones. Durant
l’any, diverses persones del grup participaren com a
ponents en conferències i en tallers.
Continuarem realitzant Biblioteques Humanes en
centres educatius a la ciutat de València, (vore Red Sube
el Tono) i fora de la ciutat (p.e., Vilamarxant i Malilla), i
en altres espais, com a la facultat de psicologia i l`Escola
d´idiomes). 16 persones migrants participaren com a
“llibres” en 2018.

• La sensibilització de més de 1200 persones sobre les causes
de la immigració i les realitats d'aquesta a València, amb la
creació d'empatia i diàleg. D'aquestes 900 seran escolars
• La creació de 6 nous audiovisuals. Inclou enregistraments
dels monòlegs o de "Sub-humans Xou", destacant els vídeos
produïts amb Collita produccions, "Antiracisme Sobre Rodes"
i "Buscant a Mor". L’audiovisual "Antiracisme" ha sigut vist
per 14 mil persones en Facebook fins ara.
Creació de 2 noves iniciatives teatrals, "Sub-Humans Xou" i
"Mirades Creuades".

Biblioteca Humana

Anti Racismo Sobre Ruedas

Treballàrem amb l’equip de persones voluntàries, la majoria
persones migrants, en la planificació i desenvolupament
d’activitats perquè foren protagonistes en espais de formació i
sensibilització.
El grup es diu “Funtun”, i a part d'estar involucrat en
l'organització d'activitats, desenvolupa noves propostes teatrals
de sensibilització.

Seguim realizant l’activitat, Monòlegs des de l´Exclusió,
amb la incorporació de tres nous monologuistes i 2
monòlegs nous, i un total de 9 persones participants.
Realitzàrem actuacions dels monòlegs a 12 espais
diferents, com en les setmanes interculturals a Buñyol, la
Fira Alternativa i en les universitats i centres escolars.
L’obra “Visibilitzant a les i els Invisibles” es va celebrar
en centres escolars. (Vore Xarxa Apuja el To Contra el
Racisme)
Varem realitzar dos actuacions en el tramvia, d´Anti
Racisme Sobre Rodes (teatre invisible on reproduïm
experiències viscudes per les participants), i hem produït
un vídeo amb la productora La Collita, que ha estat
reproduït més de 21 mil vegades a els xarxes socials i que
s'ha mostrat en A Punt. També amb la Collita s'ha
produït el vídeo “Buscant A Mor”, que tracta de la
identitat i la migració, (en aquests moments estem
millorant algunes parts del vídeo).També s'ha gravat i
compartit audiovisuals dels monòlegs “Gitana de
Cabanyal” i “Potser, No sòc Jo Dona” i produït
audiovisuals donant a conèixer el nostre treball.
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Xarxa Apuja el To Contra el Racisme
Aquest projecte, en col:laboració amb la Regidoria de
Cooperació al Desenvolupament i Migració, Moviment per
la Pau y Moviment Contra la Intolerància, i enguany amb la
incorporació de Jarit i la Casa Gran, té com a finalitat la
prevenció de conductes de racisme i la promoció de la
convivència en els centres educatius de València.
Audio-visual “Buscando a Mor”

Una nova producció del grup, enguany, ha sigut “Subhumans
xou”, una obra curta que tracta la colonializació de les vides i
les ments de les persones migrades. Hem presentat l'obra a Ca
Revolta, (amb el projecte Boza), a CCOO, per celebrar la fi
del curs de Vicent Ventura i del Festival ConFusió Benimaclet-

En 2018 al voltant de 800 alumnes de la ciutat de València
van participar en les biblioteques humanes. A destacar l'èxit
que ha tingut l'obra “Visibilitzant a les i els Invisibles” en els
Centres Escolars. Es va presentar l'obra a l'IES Orriols,
Col·legi el Pilar, Col·legi Juan Comenius, IES Benicalap i
CIPFP Blasco Ibáñez amb un total de 350 alumnes/as.
Altres noves iniciatives han estat un concurs sobre diferents
cultures al Juan Comenius. A més, en 2018 continuem
realitzant tallers als centres escolars, sobre racisme, migració
i refugi , amb l’edició d'un nou taller “Privilegi de Ser
Blanc”, i el Curs “Cap al centre Anti-racista”, al que van
participar 12 professors/es del CIPFP Blasco Ibañez.
En 2018 celebrem Alumnart, al Saló de Cristall de
l'Ajuntament, una exposició de treballs artístics contra el
racisme, de l'alumnat de centres educatius de la Xarxa, per
al Dia Internacional Contra el Discriminació Racial, el 21 de
març.

Sub-Humanos Show

També hem treballat actituds racistes a través de Mirades
Creuades, (micro-teatre), al barri d´ Orriols i a la facultat de
ciències socials, on participants enfronten a la seues pròpies
actituds racistes. Es combina aquesta activitat amb l'exposició
racisme.
A més d'aquestes activitats, realitzàrem xerrades i tallers.

Biblioteca humana Colegio García Brosch

Visibilizando IES Benicalap
Miradas Cruzadas
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Objectius de sensibilització per a 2019
•

Continuar treballant sensibilització als centres
escolars, les universitats i els barris de València, i
poder respondre a les demandes d'activitats de fora
de la ciutat.
• Crear noves activitats de sensibilització, amb la
implicació de persones migrants de diferents països de
procedència
• Donar suport a persones migrants per a tindre més
protagonisme en espais d'incidència
• Utilitzar mitjans diversos, com audiovisuals, cartells,
etc. per a contrarestar la narrativa dominant cap a la
immigració

DESPRÉS, LA PART PRÀCTICA
Realització de 4 Speak out sobre experiències de
discriminació en el sistema sanitari . ( 200 Persones)

PROJECTE FARMAMUNDI
Diàlegs interculturals sobre el dret a la Salut Global.

OBJECTIU
Generació de diàlegs entre titulars de drets i titulars de
responsabilitats.

METODOLOGIA
Entrevistes personalitzades (6) y Creació de 2 grups
focals; un de xiques i un altre de xics (total 18
persones).

Formació interna de 3 sessions per cada grup. Temes
de drets a la salut, ODS , experiències del sistema
sanitari valencià i proposta de millora

Realització de 6 Biblioteques Humanes sobre “salut i
drets” amb futurs professionals de la salut.

(500 persones)

Campanya mitjans de comunicació
Difusió de vídeos a xarxes socials
Jornada de socialització final
https://www.levanteemv.com/solidarios/2019/03/04/farmamundi-ivalencia-acoge-impulsen/1843383.html

Projecte Convivència al barri
Objectiu
Promoure un model de convivència intercultural i
d'integració social basat en la participació ciutadana, la
lluita contra el racisme i la igualtat de gènere,
consolidant el desenvolupament comunitari i
l'enfortiment de xarxes al barri d´Orriols.
Realització “Formem part”, curs de lideratge
comunitari
(14
persones
van
participar).
Hem col·laborat en l'organització d'activitats de
sensibilització i en les Jornades Interculturals
d’Orriols. S'han participat a 3 assemblees del barri, 3
reunions amb teixit social i veïnal, més de 25 activitats
sòcioculturals i reivindicatives. Entre elles 4 Xarrades,
4 tallers Biblioteques humanes, 3 mercats ambulants,
3 visites d'entitats, 5 cinefoum, 10 taules informatives

De les noves produccions desenvolupades en sensibilització
s'han realitzat 3 visibilitzant els invisibles, 2 “Sub humans xou,
més de 8 biblioteques humanes entre elles amb veïns i veïnes
del barri i ètnia gitana

Igualment de Mirades Creuades, (micro-teatre), que evidència
actituds racistes, on participants s’enfronten a les seues pròpies
actituds racistes. En el marc del projecte es realitza
l'enregistrament i difusió de 2 vídeos ( antiracismos sobre
rodes i buscant Mor). Acompanyament a companys
de Funtun en la realització de xarrades i tallers .
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IGUALTAT DE TRACTE I NO
Aprendije dae lengArp
DISCRIMINACIÓ
El programa de Promoció de la Igualtat de
Tracte i la No Discriminació ofereix assistència directa a
persones d'origen migrant que són discriminades o
pateixen delictes d'odi per la seua raça o étnia, per les
seues creences o per les seues pràctiques culturals. Es
documenta el seu cas (anònimament, si ho desitja) per a
registrar-lo a nivell autonòmic i/o estatal, s'intercedeix
davant l'agressor (ja siga un particular o la pròpia
Administració) i es fa un treball d'incidència (davant
institucions, partits, mitjans de comunicació…) amb
l'objectiu de rescabalar a la víctima pel mal causat. Per a
dur a terme aquesta labor hem comptat amb un tècnic
coordinador, una advocada experta en discriminació i
estrangeria, una treballadora social i un equip de
persones voluntàries i en pràctiques.
L'any passat van continuar incrementant-se en la societat
les agressions racistes i xenòfobes, i la valenciana no va
ser una excepció. Oficialment, les xifres no són molt
cridaneres, però les mateixes entitats que realitzem els
registres som conscients que només es denúncia un
mínim percentatge dels casos perquè les víctimes tenen
por a represàlies o perquè han assimilat com a fets
naturals en la seua vida diària aquest tipus d'agressions.
En 2018, a més, els incidents racistes persistents van ser
reforçats pels discursos polítics que criminalitzen la
immigració i per les accions de grups organitzats que
pretenen normalitzar l'odi al diferent.
Enfront de la solidària resposta de València a les
persones refugiades arribades en el Aquarius al juny,
Espanya 2000 va posar en marxa una campanya de
rebuig a l'acolliment i l'endemà que uns pocs ultradretans
es concentraren en el port van aparèixer, en el mateix
lloc, diversos fullets en els quals es facilitava la direcció
de comerciants pakistanesos als quals s'acusava de
finançar atemptats. Al juliol i agost va haver-hi almenys 8
ataques neonazis contra entitats que defensem la
interculturalitat. En la matinada del 26 de juliol, la Gran
Mesquita de València va patir un atac en el que van
penjar un cartell amb la llegenda “Stop Islam.
Stop Jews” i van estampar graffitis amb simbologia nazi i
xenòfoba. A més, en el reixat d'accés a la mesquita van
deixar les despulles d'un porc amb una evident intenció
ofensiva i amenaçadora.
València Acull va ser atacada dues vegades en la mateixa
setmana. El 30 de juliol van ser tapats els cartells de
l'entrada amb els insults “màfia”, “merda” i “altre fem”;
el 3 d'agost, la façana va aparèixer coberta amb quatre
creues nazis de grans dimensions. Fins ara, totes aquestes
agressions continuen impunes.

“Només espanyols, no acepta mascotas”
L'element comú als 48 casos documentats l'any passat pel
programa és la percepció que té l'agressor sobre la seua
víctima: un ser inferior, sense dret a tindre drets i
potencialment agressiu. En quasi totes les situacions de
discriminació -independentment que l'agent discriminador
siga un particular o personal d'alguna estructura
administrativa- les persones migrants són considerades un
col·lectiu al que se li està fent un favor al permetre'ls viure
entre nosaltres. Per tant, han de mostrar agraïment sense
plantejar cap reivindicació i han d'assumir els nostres
criteris a l'hora de concedir-los o negar-los drets
reconeguts (almenys, sobre el paper) a la població nativa.

Per això, en 2018 hem continuat identificant la reclusió de
persones en el CIE per la simple manca administrativa de
no tindre documentació i algunes han patit abusos
policials; agressions policials racistes; persecucions a grups,
com els manteros, que no representen cap perill per a la
seguretat ciutadana; intent de cobrament de factures d'una
atenció sanitària d'urgència; exigència de tràmits
innecessaris i contraris a la llei per a obtindre el refugi;
anuncis en els quals es rebutja a les persones migrants
perquè se les prejutja com a conflictives amb textos tan
denigrants com “Sol espanyols, no accepta mascotes”…
Molts dels casos no van ser resolts amb una reparació a la
víctima (ja siga revertint la situació discriminatòria, amb un
reconeixement explícit de l'agressor de la seua actitud
denigrant o una indemnització), però en totes les
situacions es va estar donant suport a les persones en les
seues reclamacions de manera que els qui els van
discriminar foren conscients que les seues víctimes no
estan soles i, per tant, no reincidisquen en l'agressió.
Entre les situacions que la intervenció del programa va ser
plenament efectiva destaquem tres casos. La Generalitat va
retirar la custòdia de la seua filla i del seu fill a una mare de
Guinea Equatorial argumentant que no estaven ben
cuidats a causa dels freqüents viatges de la progenitora al
seu país d'origen, a pesar que durant les seues absències
quedaven a càrrec de la germana major d'edat. Parlant amb
el seu advocat i comparant el cas amb altres similars de
famílies espanyoles, descobrim que hi havia un tractament
més exigent de l'Administració quan es tracta de famílies
migrants i, a més, no es té en compte que existeixen altres
models de família diferents als valencians/espanyols.
Després d'exposar aquestes conclusions a responsables
dels Serveis Socials i aconseguir que una diputada
autonòmica s'interessara pel cas, li van retornar la
custòdia.
Una altra situació que implica menors també va ser resolta
parcialment. Quatre xics algerians van ser tancats
al CIE de Sapadors a pesar que els seus trets físics
denotaven la seua minoria d'edat. L'advocada del programa
va recórrer davant la Fiscalia, que va ordenar proves
mèdiques que van desmentir els criteris del Ministeri de
l'Interior en determinar l'edat. Tres van ser posats en
llibertat, però al quart el van deportar perquè la fiscal que
va portar el seu cas no va recórrer el seu tancament.
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Després d‘un any i mig de lluita, un xiquet musulmà va aconseguir
que al seu col·legi li donaren un menú adaptat a les seues creences.
Durant aquest temps, la mare va destinar part del seu sou per. a
contractar a una persona perquè li donara menjar a casa. No
obstant això, no va abandonar la baralla i, amb el suport de
València Acull, es va aconseguir exercir la suficient pressió
mediàtica i política no solament per a resoldre el seu cas sinó
altres semblances que es puguen presentar. La direcció del col·legi
va haver d'assumir la nova Llei de la Infància (que contempla la
igualtat de tracte i no discriminació en tots els aspectes, inclosos
els menjadors escolars) i oferir al xiquet una alternativa quan se
servisca carn.

-Servei d'Assistència i Orientació a Víctimes de
Discriminació Racial o Ètnica: Programa
d'assistència a víctimes prestat pel Consell per a
l'Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica.
València Acull, a través de la Xarxa Acull, ho
desenvolupa a València, on es treballa
coordinadament amb CEPAIM, MPDL,
Moviment contra la Intolerància, CEAR PV i
Fundació Secretariat Gitano.
-Campanya pel Tancament dels Centres
d'Internament per a Estrangers: Plataforma que
aglutina a una vintena d'entitats que exigim la
clausura dels CIE i denunciem les vulneracions
als drets humans que es produeixen en el seu
interior.
-Assemblea Ciutadana contra el Racisme: Xarxa
de persones i entitats que desenvolupen accions
contra el racisme. València Acull, en nom de
l'Assemblea, va posar en coneixement de la
Secció de Tutela Penal de la Igualtat i contra la
Discriminació de la Fiscalia de València el
presumpte delicte d'odi del propietari del
restaurant Casa Zaragoza, pel tracte vexatori a un
home d'origen africà.
De cara a 2019 volem
Dos són els principals reptes per a enguany:

Formació i incidència en xarxes
1) Tallers: Es van impartir 5 tallers de formació en matèria de
discriminació i igualtat de tracte destinats a agents claus:
funcionaris de l'Ajuntament de València, voluntariat en
entitats que treballen amb persones migrants, treballadores
socials, estudiants de Treball Social i personal d'organitzacions
del tercer sector.
2) Presentació del Programa: Va haver-hi dues presentacions: en
la subhasta de València Acull celebrada a Ca Revolta i a
l'estrena de l'obra Els nostres en el Teatre Principal.

-Combatre la discriminació estructural i institucional
mitjançant accions d'incidència coordinades amb
altres entitats a fi d'erradicar les causes de la reiteració
de situacions discriminatòries que afecten les
persones migrants en el seu conjunt.
-Exercir major mediació i/o pressió davant els agents
agressors en els casos individuals de discriminació
perquè cesse el fet discriminatori i tractar d'obtindre
la reparació de la víctima.

3) Incidència: La participació de ValènciaAcull en diverses
plataformes de suport a les persones migrants ha permés
articular accions conjuntes d'incidència, algunes centrades en
casos concrets (agressions neonazis a entitats, agressió racista
en un restaurant) i unes altres de caràcter col·lectiu per a
posar en valor la migració i tractar de combatre la
discriminació estructural:
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MITJANS DE COMUNICACIÓ

Aprendije dae lengArp
València Acull ha tornat a formar part del projecte de
Xarxa Acull INMIGRACIONALISME, paraula que
sorgeix de la suma de sensacionalisme i immigració,
un terme que Xarxa Acull a encunyat per a assenyalar
les males pràctiques periodístiques realitzades en les
notícies sobre immigració 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.

La presentació d'aquest manual va tindre lloc en El Col·legi
Major Rector Peset de la Universitat de València, a la sala La
Muralla el 20 de desembre.

Enguany el projecte ha comptat amb la participació de Rut
Niñerola, becària de sociologia.

L'abús de fonts oficials, l'atenció injustificada a la
nacionalitat, la subjectivitat en els tractaments i, en
molts casos, l'enfocament erroni de la notícia així
com la criminalització i l'alarmisme creat davant el
procés migratori pels mitjans de comunicació
espanyols, són els protagonistes en aquest sisé
informe.

Però, després de sis anys de projecte, hem volgut
anar més enllà i realitzar un Manual de Bones
Pràctiques periodístiques amb la condició de
conjuminar l'aprés. El Manual ha comptat amb la
col·laboració de periodistes com Lola Bañon, Miquel
Ramos o David Laguia.

Presentació
Bones pràctiques , Col.legi Major Rector Peset
Elena Plaza i Rut Niñerola

Respecte a metes futures, aquest nou treball de 2019 el volem
orientar a una major incidència i sensibilització a les aules de
periodisme amb la condició de poder conscienciar i formar a
futurs periodistes.
D'altra banda, quant a metes comunicatives, València Acull
ha augmentat la seua presència en mitjans. Periòdics com El
Llevant EMV s'ha fet eco d'algunes denúncies promogudes
des de l'Associació, com va ser el cas dels menús halal
“denuncien la «deixadesa» de la Conselleria d'Educació a
l'hora de garantir que l'alumnat musulmà dispose de menús
halal en els menjadors escolars”. També algunes cadenes de
televisió han estat interessades a reflectir el nostre treball, és
el cas de À punt o La Sexta, això ens aporta una visibilitat
necessària per a continuar creixent.
Quant a presència i xarxes socials podem dir que el nombre
de seguidors en facebook s'ha disparat.
Com a novetat llancem el nostre compte d'Instagram
@*valenciaacoge.
Tot això ha sigut possible després d'ampliar el marc de
treball. La creació de nous productes comunicatius per a
visibilitzar la nostra tasca per mitjà del tri-format audiovisual,
ha afavorit la comunicació amb una major part de la
població.
Com a públic potencial els més joves.
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XARXES, PLATAFORMES I ALTRES
ESPAIS D’INCIDÈNCIA
CAMPANYA PEL TANCAMENT DELS CIE I
LA FI DE LES DEPORTACIONS
- Continuem concentrant-nos tots els últims dimarts de
mes a la porta del CIE de Sapadors.
- El nostre paper en la Campanya s'ha centrat en el grup
de treball d'Incidència, amb la difusió de determinats casos
que han tingut gran repercussió, com el dels menors
detinguts en el CIE o el cas d'un home que anava a ser
deportat malgrat estar en tractament per VIH
- També s'ha donat suport des del servei jurídic amb
alguns casos.
- Continuem cridant al boicot de les companyies aèries que
es presten als vols de deportació.

ENTREBARRIS
Des de 2018 formem part d'aquesta xarxa de col·lectius i
associacions de València que lluita pel dret a l'habitatge i que
reivindica:
- la regulació restrictiva dels establiments turístics
-creació d'un parc d'habitatge públic amb un règim de
lloguer a preus assequibles per davall del preu de mercat
-establiment d'un preu de lloguer màxim respecte al m2 i la
renda del barri
- fi dels desnonaments.
Al maig es va realitzar la jornada ‘València no està en Venda’
en el Llit del riu, on es va reclamar el dret a una ciutat on les
persones siguem les protagonistes del seu desenvolupament
i la defensa d'una ciutat on totes les persones,
independentment del seu sexe, orientació sexual, origen o
nacionalitat, tinguem els mateixos drets i que es paren les
expulsions. València Acull va participar amb jocs de rol i
representacions.

MESA DE SOLIDARITAT AMB ELS
IMMIGRANTS
Participem activament en aquesta plataforma històrica de
València, conformada per una vintena d'organitzacions
socials, que coordina accions en defensa dels drets de les
persones migrants:
- Es van realitzar accions relacionades amb l'Operació
Fred i amb l'accés a l'habitatge.
- A l'abril es van realitzar unes jornades, on s'afavoreixen
espais de reflexió amb gent experta i activista en matèria
de migracions.
- Un any més es va treballar en l'organització d'una
manifestació massiva el 18 de desembre, dia internacional
de les persones immigrants, encapçalada per la pancarta
“Pels Drets de les Persones Migrants. Cap ésser humà és
il·legal”
- Hem ajudat amb la difusió de tots els comunicats i
posicionaments de la Mesa.
ESPAIS CONTRA EL RACISME
En el 2018 participem en l'Assemblea Ciutadana contra el
Racisme, un espai des del qual es van fer denúncies
públiques de fets racistes, com el de Casa Zaragoza, i es va
denunciar el racisme institucional. Hem deixat de participar
activament, a causa d'un canvi radical en les dinàmiques de
treball d'aquest espai.
A causa de la convicció que actuar col·lectivament contra
l'auge del racisme és fonamental, estem aportant el nostre
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esforç en la creació de nous espais..

ESPACIOS CONTRA EL RACISMO
CONSELL LOCAL
En 2018 vam estar participant molt activament en
l'elaboració del Pla Marco Municipal d'Immigració i
Interculturalitat 2019-2022, que ha de guiar l'actuació
municipal en els pròxims anys.
Dins de la Comissió de Drets Socials Econòmics i Culturals
s'ha treballat per a reclamar la facilitació de l'accés al padró i
el compliment del reglament d'accés al padró en situacions
especials. No hi ha hagut grans avanços. Es va traslladar el
tema al ple de l'ajuntament, sense que s'haja donat una
resposta satisfactòria.
També es va participar activament en l'organització de les
Jornades d'Ocupació i Formació realitzades a l'octubre on
els col·lectius de manters, empleades de llar i treballadors i
treballadores del camp van ser els protagonistes. A partir
d'aquestes jornades es va elaborar un document amb la
finalitat de realitzar incidència en les diferents regidories i
conselleries d'ocupació, inclusió i immigració.

”CONSTRUÏM PONTS, NO MURS”
En el 2018 hem publicat la nostra versió
del magazine “Construïm ponts, no murs”, un fullet
original de Global Justice, que està servint com a material
base per a generar debat contra les Fronteres.

Respecte al Grup de Participació, s'ha treballat el projecte
d'investigació i acció en barris per a sensibilitzar sobre la
necessitat d'espais i teixit organitzatiu a la participació de les
persones migrades. Amb el mateix objectiu, es va estar
treballant l'organització d'unes Jornades que finalment han
sigut ajornades.

SAOVDRE

Aquesta plataforma reuneix les organitzacions que
ofereixen “servei d'assistència i orientació a les víctimes de
discriminació racial o ètnica”. Des d'aquest espai es posa
en comú els diferents casos que s'han estat portant i s'ha
incidit en el govern de la Generalitat perquè desenvolupe
una campanya en mitjans específica contra el Racisme i per
a aconseguir un programa de televisió contra la
discriminació.
ESTRATEGIA VALENCIANA CONTRA LA
DISCRIMINACIÓ
València Acull ha estat participant en les reunions
convocades per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana
contra la Discriminació, que és el document que marcarà
l'acció del govern valencià en aquesta matèria en els
pròxims anys.

2
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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 a Subhasta, venda
de samarretes, loteria, durant 2018 hem consolidat l'equip
de
persones
voluntàries.
S'ha donat continuïtat a les activitats que ja coneixeu totes
les sòcies i amigues de València Acull, com la Subhasta
Solidària que ja compleix 11 anys i la Fira Alternativa.
Enguany vam tornar a comptar amb Concert en el Paláu de
la Música, aquesta vegada gràcies als amics del Cor
Albereda que van sumar amb les seues veus al nostre
projecte.
Seguim com sempre intentant sumar suports al nostre
projecte, en 2018 hem aconseguit la xifra de 150 socis que
col·laboren al sosteniment de València Acull.
Est ha sigut un any de preparació i des d'Octubre de 2018
estem treballant en les activitats que es desenvoluparan en
2019 amb motiu del 30 aniversari de València Acull

VOLUNTARIAT
El voluntariat és un pilar fonamental en el desenvolupament del
treball que es realitza a València Acull pel que des d'aquestes
pàgines, agraïm una vegada més la labor tan generosa i
desinteressada que realitzen les nostres voluntàries i voluntaris. A
més del treball al qual cadascú s'ha compromés, els animem a
participar en totes les activitats programades per l'Associació.
Busquem també l'intercanvi d'experiències i un coneixement més
pròxim d'altres persones que realitzen la seua labor en àrees
diferents; és per això que habitualment organitzem una Jornada de
voluntariat .No obstant això, en 2018 no va ser possible celebrarla. Sí que acudim en canvi a la Trobada de voluntariat que cada
any organitza Xarxa Acull i que enguany es va celebrar a
Guadalajara; la representació va estar formada per Claudia i
Mbaye de sensibilització i Jose d'acolliment. Es van realitzar
dinàmiques molt interessants i activitats molt divertides amb
lasque gaudim, a més de conéixer a persones voluntàries d'altres
entitats.
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ALGUNAS CIFRAS

DEMANDA 2

TIPO ACTIVIDAD

AREA

HORAS

ASISTENTES

LUGAR

CHARLA
Atención Psicosocial a Muejres migrantes a estudiantes
Psicosocial
IES

1,5

15 San Juan de la Peña

Presentación documental Pedales de Libertad

Psicosocial

2

30 La Eliana

Presentación documental Pedales de Libertad

Psicosocial

1

15 Fira Alternativa

Presentación documental Pedales de Libertad

Psicosocial

2

20 Ca Revolta

Presentación documental Pedales de Libertad

Psicosocial

1

50 La Llimera

DIA MUNDIAL PERSONAS REFUFGIADAS REFUGIO

2

40 ALGEMESI

INTERVENCION SOCIAL CON PERSONAS SOLICITANTES
REFUGIO
DE ASILO

2

60 ESCUELAS PAX

Exclusión social de las personas migrantes en el derecho
DERECHOS
a la vivienda’
SOCIALES / Vivenda

3

40 Ca revolta

Charla Camarún

Barrio

Arte y Participación

Sensibilización

20 Orriols
1

100 Centro Cultural La Nao

TALLER

TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO
Psicosocial
Y CRECIMIENTO PERSONAL.
35
Yo soy yo
Escuela de madres (6 sesiones de 1,30 h)Psicosocial
9
TALLER Buenos tratos , buenos ratos (5Psicosocial
sesiones de 5 horas)
20

11 San Juan de la Peña

Yo soy yo

Psicosocial

22,5

15 San Juan de la Peña

Mi cuerpo es mío

Psicosocial

13,5

10 San Juan de la Peña

Mantenimiento y reparación bicis

Psicosocial

4

Empoderamiento sobre ruedas

Psicosocial

42

Talleres radio
Cuento de sabiduría

Psicosocial

7

Psicosocial

3

12 San Juan de la Peña

Buenso Tratos Buenos Ratos

Psicosocial

22,5

10 San Juan de la Peña

TALLER FOOLEY

ALOJAMIENTO

6

3

TALLER POESIA

ALOJAMIENTO

6

4

TALLER HABILIDADES

ALOJAMIENTO

2

8

TALLER RESOLUCION CONFLICTOS

ALOJAMIENTO

2

6

TALLER IGUALDAD GÉNERO

ALOJAMIENTO

2

5

TALLER FORMACION DERECHOS

ALOJAMIENTO

2

4

Funcionarios del Ayuntamiento de València

Igualdad de Trato y No Discriminación

3

15

Voluntariado en entidades que trabajan con personas
Igualdad
migrantes
de Trato y No Discriminación

3

15

Trabajadoras sociales

Igualdad de Trato y No Discriminación

4

13

Estudiantes de Trabajo Social

Igualdad de Trato y No Discriminación

4

24

Personal de organizaciones del tercer sector

Igualdad de Trato y No Discriminación

3

16

6 San Juan de la Peña
8 San Juan de la Peña

10 Cauce río Turia
52 Río Turia , calles Valencia, alrededores
6 Radio Malva

LENGUAJE AUDIOVISUAL /CORTO DOCUMENTAL
REFUGIO

15

6 VALENCIA ACOGE

JUEGOS DE RECONOCIMIENTO DEL OTRO
REFUGIO

3

10 VALENCIA ACOGE

ASERTIVIDAD Y COMUNICACIÓN POSITIVA
REFUGIO

3

10 VALENCIA ACOGE

PROCEDIMIENTO DE ASILO

REFUGIO

3

7 VALENCIA ACOGE

PROCEDIMIENTO DE ASILO 2

REFUGIO

3

7 VALENCIA ACOGE

Cine

Actividades de encuentro y conocimiento 3del entorno

13 Filmoteca Valencia

Creación de una falla

Actividades de encuentro y conocimiento30del entorno

23 Sede Valencia Acoge

Visita a Bombas Gens

Actividades de encuentro y conocimiento 3del entorno

11 Valencia

Taller de escritura creativa Bombas Gens

Actividades de encuentro y conocimiento 4del entorno

12 Bombas Gens, Valencia

11 TALLERES DE ORIENTACIÓN LABORALLABORAL

12

103 LOCAL VALENCIA ACOGE

2 TALLES ACCESO A TICS

LABORAL

12

12 LOCAL VALENCIA ACOGE

3 CURSOS DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
LABORAL

12

19 LOCAL VALENCIA ACOGE

Taller racismo y xenofobia

BARRIO

1

85 Colegio Marni

Talleres grafica urgente

BARRIO

1

51 IES Orriols

Taller de Collage

BARRIO

4

Taller Nollywood

BARRIO

2

Taller de cuadernos

BARRIO

4

9 Valencia Acoge

Taller diversidad en educación

BARRIO

2

9 Valencia Acoge

Taller jovenes

BARRIO

3

14 Iniciatives Solidaries

Taller jovenes

BARRIO

3

13 Iniciatives Solidaries

Habilidades Comunicativos

BARRIO

3

12 San Juan de la Peña

Salud Global

BARRIO

8

3 San Juan de la Peña

BOZA: Expresión Corporal

BARRIO

4

4 Salesianos

Taller racismo y xenofobia

Sensibilización

Talleres en Institutos x 18

RST

30

Taller Hacia un centro anti-racistas

RST

4

2

8 Valencia Acoge
10 Orriols

25 Florida Universitaria
430 Varios
12 CIPFP Blasco Ibañez
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VISITAS
SALIDA ALBUFERA

ALOJAMIENTO

4

8

SALIDA BIOPARC

ALOJAMIENTO

4

8

SALIDA CINE Y RACISMO

ALOJAMIENTO

3

6 CINE

IVAM
VISITA CULTURAL MUSEO MEDIEVAL
SILLA

ALOJAMIENTO

5

3 IVAM

EQUIPOB REFUGIO

6

20

EXCURSION A LA ALBUFERA

EQUIPOB REFUGIO

12

25

Visita guiada alumnado aleman

BARRIO

2,5

15 Orriols

Visita escolares al barriio

BARRIO

2,5

15 Orriols

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

EQUIPOB REFUGIO

Visita a teatro

Sensibilización

2,5

14 Barrio del carmen

Celebración día de la mujer
Celebración 25 N
Participación programa RADIO
Presentación Informe Red Acoge 2017

Psicosocial

10

35 San Juan de la Peña, plaza ermita y marxa

Psicosocial

10

25 San Juan de la Peña, marxa ciudad, barrio

Psicosocial

2,5

11 Radio

Psicosocial

3

Atención individual

Psicosocial

157

Presentación docu Pedales de Libertad

Psicosocial

3

Estudio de casos psicosociales

Psicosocial

25

Gymkana ciclista de mujeres

Psicosocial

4

Programa radio: Mujeres en resiliencia

Psicosocial

16

Encuentro de mujeres

Psicosocial

3

Acompañamientos

Psicosocial

15

TALLER BICIS

ALOJAMIENTO

50

Mesa de Participación x 10

Barrio

24

150 Orriols

Anti Racismo Sobre Ruedas x 5

Barrio/Sensi

20

12 Varios

Biblioteca Humana

Barrio

2

98 IES Orriols

Dia de Mujer Orriols

Barrio

2

70 Orriols

Expo "¿Quienes son?"

Barrio

Cineforum x 5

Barrio

15

90 Centro de Juventud

Monologos desde la Exclusión

Barrio

2

35 Centro de Juventud

Orriols entre culturas x 2

Barrio

10

40 Sede Valencia Acoge

Visibilizando a las y los Invisibles

Barrio

2

Pintando el Mundo

Barrio

2,5

Orriols Abre sus Casas x 2

Barrio

7

Pasacalles Jornadas Interculturales

Barrio

3

800 Orriols

Conciertos Jornadas Interculturales

Barrio

4

100 Orriols

Jornadas de Reflexión Venta de Contreras

Barrio

36

13 Venta de Contreras

Jornadas Biblioteca Humana

Barrio

2,5

60 Orriols

Mercadillo y teatro Orriols x 2

Barrio

8

150 Orriols

Monologos Universidad

Barrio

1

60 Universidad de Valencia

Biblioteca Human Universidad

Barrio

2

70 Universidad de Valencia

Presentación Cortos

Barrio

2,5

Fiesta Intercultural

Barrio

4

5

14

ACTIVIDAD

Bibliotecas Humanas en Institutos (No Orriols)x10
Sensibilización/Red Sube el Tono

25

Sensibilización

5

Biblioteca EOI

Sensibilización

2

Monologos en Institutos (No Orriols) x 3

Sensibilización/Red Sube el Tono

Alumnart

Red Sube el Tono

33 San Juan de la Peña
100 Rector Peset
17 San Juan de la Peña
3 Valencia
8 Radio Malva
12 San Juan de la Peña
6 Varios
5

Local San Juan de la Peña

Bibliotecas en Universidades

Monologos/Visibilizando en otros espacios x 12 Sensibilización

25 Rector Peset

50 IES Orriols
60 Orriols
51 Casas Orriols

27 Centro de Juventud
70 Local San Juan de la Peña
850 Diferentes institutos
100 Universidades
48 Escuela Oficial de Idiomas

6

160 Varios

14

600 Varios

3

100 Salón de Cristal

CURSO
Enfoque de género, interculruralidad, derechos humanos
Psicosocial
y medio ambiental en los proyectos3

15 CAI

CURSO DE GESTIÓN DE ALMACÉN - CARRETILLA
LABORAL

50

13 LOCAL VALENCIA ACOGE

CURSO FORMACION VOLUNTARIADO

30

25 CMJ ORRIOLS

Formamos Parte

12

14 Local San Juan de la Peña

CURSO FORMACION GESTION PROYECTOS

30

30 CAI

TOTALES

1079,5

5930

30

PLATAFORMA/RED /ENTIDAD

AREA

Red Acoge

Aprendizaje

1 Madrid

Red Acoge

Aprendizaje

1 Madrid

Mesa Alojamiento

Alojamiento

6 CAI

Orriols Convive

Participación

Red Sube el Tono Contra el Racismo

Sensibilización

8 CAI

Obrint Fronteras

Sensibilización

3 CVONGD

REUNIONES LUGAR

10 Orriols Convive

Consejo Municipal de la Inmigración Grupo Participación
participación

5 CAI

Consejo Municipal de la Inmigración comision permanente y pleno

6 ayto Val

consejo municipal de la inmigración grupo derechos sociales

4 ayto Val

Foro Alernativo de la Migración

Sensibilización

3 CVONGD

SAOVDRE

no discriminacion

12 Sede CEPAIM

Campaña por el Cierre de los CIE

no discriminacion

24 Sede CEDSALA/ CVONGD

Grupo Género Consejo Local Migraciones

Psicosocial

1 CAI

RED ACOGE

Refugio

1 MADRID

RED ACOGE

Refugio

1 MADRID

LA NOSTRA CIUTAT EL TEU REFUGI

Refugio

8 CRUZ ROJA

CEAR

Refugio

4 CEAR

SOM REFUGI

Refugio

5 VALENCIA ACOGE

Entidades sociales y vecinales del barrio

Participación

3 centro municipal de juventud o

Mesa d'Entidades Solidariadad con las Persona Migrantes

11 seu HOAC

PLATAFORMA ENTREBARRIS

6 Itinerant

TOTAL REUNIONES

Vivienda

123
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EQUIPS i JUNTA
ÀREA DE DRETS SOCIALS
Programa Inserció Laboral: Estefania Darás Cebrián y Eva Clemente (responsables àrea),Mario
Jurado, Jose Luis Gil, Juan García, Ana Moreno, Laura Escandell, Raúl Moragón, Celia Tarína, Lucía Martínez,
Rafael Coscollá, Raquel Luján
Programa Al.lojamentTemporal: Ignacio Alvarez Carcel (responsable àrea), Ángela Hernandez(prácticas
Trabajo social ),Marta Patiño(Prácticas integración) Delouzilière Océane(prácticas Trabajo social )Mathilde
Amran(Prácticas Trabajo Social),Oscar Espejo ,Candela Casanova, Carles Senso,Drazena popovic y Oriane Planchon

Programa Accés a la Vivenda, Urgència residencial: Eva Clemente (responsable àrea), ),Álvaro
Martínez, Arancha Tomás, Dionisio Chanza, Eva Maria Valero, Laura Escandell, Estela Sempere, y Albert
Ausía

Programa Refugi/ Equip B: Mercedes Bonet y Angeles Cruz (responsables àrea) ,Laura López-Cano
Romero, Cecilia di Renzo, Martha Pazmiño, Lydie Riveiro, Marcela Hincapié, Fatine Sabri, Ana Bayona, Javier
Pizcueta, Xavier Cunyat, Isabel Adán, Rodrigo Giménez , Joan Carbó
Programa Acollida i Asesoría Jurídica: coordinan Ignacio Álvarez y Julia Checa, Mohssine Rezgaoui
Tekni (responsable atención jurídica), Cristina Bustamente Arenas, Concepción Mazón Ros, Álvaro
Martínez Fernández, Núria Sanz, Oriana Andrade, Serafín Gómez, María Barrachina, Jhader Riascos Riascos,
Susana Huarachi, Francisco Villagrasa, Maria Garde, Antonio Serrano, Ruslan Kuzmak , Antonio Serrrano
Belmonte, José Gallardo Fernandez, Denise Lynette Drake, Nora Sicard, Paco Palacio, Amparo Gras, Fatiha,
Jorge Mengual , Lucia, Begoña Llabata.
Integració educativa: Luisa Vea Soriano (responsable área), Amelia Deler, Antonio Ruiz, Carmen
Filgueira, Clara Miralles, Raquel Morales, Elena Santamaría, Gloria Bartolomé, Gloria Briseño, Helena Alonso,
Inés Gil, Iris, Inma García, Jaime García, Javier Costa, Jesús Gascó, Juan Carlos Villaescusa, Lucía Rodríguez,
Macarena Àusias, Manuel Jesús Espinosa, Mª Jesús Velasco, Mª José Civera, Marcos Calatayud, María Galiana,
María Sierra, Mariola Miquel, Marta Castander, Marta Castaño, Miquel Perpinyà, Nines Duato, Oksana
Oberemok, Paco Inclán, Rafael Díaz, Sonia Montero y Víctor Marín.
Programa Atenció Psicosocial Dones Immigrants: Luisa Vidal (responsable àrea), Sara Micó, Laura
Urbano, María Rodríguez, Óscar Espejo, Carles Senso, Candela Casanova, Mar Arego, Maria Fda Ortiz, Didi,
Sandra Larrea, Manolo Colomina, Javier Ibáñez, Celia Gómez, Ana Cervera, Cristina Carpio., Draz, Andrea,
Mauricio, Jose, Fatine, Maria Luisa, Sonia, Lola Jacinto, Marcela Bahamón, Elena, Lucía, Marcela Hincapié.
David.
ÀREA DE PARTICIPACIÓ
Sensibilització: Carolyn Phippard y Mauricio Pinto (responsables àrea), Vivian Ntih, Mbaye Thioune,
Fatma Guisse, Claudia Fino, Carmela Cortes Montaño, Nieves Ceballos, Malika Ouchitachen, Ester Rivas, Rafa
Carrion Darijo, Juan García Perez, Rosario Carolina Quij Abac, Penny MacDonald, Juan Carlos Murcia,
Sushila Baral Basnet, Chighali Siid, Yata Mires Peiro. Gladys Yesenya Nolasco, Mor Diagne Fall, Mungwa
Wilson, Prince Franklin, Rut Niñerola Artuñedo , Souleymane Camara, Javeria, Matusalem Flores, Aimee
Quiñones, Ousmane Cissoko, Krystina Bilouz, Jhader Riascos, Modibo Coulibali, Mª José Marín, Maria Gardé,
Nahuel Aboy Salcedo, Elena Plaza Balseiro, Ignacio Álvarez Cárcel.
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Participación- Proyecto Barrio: Mauricio Pinto, Carolyn Phippard.
Voluntariado: Begoña Llabata Sanchez.
Socios: Paco Marco Such, Inmaculada García .
Fondos Propios: coordina Mercedes Bonet. Paula Navarro Catalá, Penny Mcdonald,, Manuel Peña, Jose
Miguel Valdivieso y Mª José Marin, Penny Mc Donald, Begoña Llabata, Julia Checa, Luisa Vea, Angeles
Cruz.
ÁREA DE INCIDENCIA- COMUNICACIÓN
Programa Igualdad de Trato y no discriminación: Paco Simón(responsable de área), Pilar
Serrano, Begoña Llabata, Rocío Llopis, Santiago Martín, Sandra García, Jorge Campillo, Alba Díaz.
Programa de Medios de Comunicación: Elena Plaza Balseiro (responsable área), Ruth Niñerola.
Grupo de comunicación: Paco Simón, Juan Carlos Senso, Rafa Laborda, Javier Moya, Elena Balseiro.
Plataformas:
Mesa de Entidades: Eva Clemente. Consejo Local: Carolyn Phippard, Javier Moya, Estefanía Darás.
Orriols Convive: Carolyn Phippard, Mauricio Pinto. Campaña CIEs: Paco Simón Sanidad Universal:
Fani Darás.
ÁREA DE GESTIÓN y RECURSOS
Contabilidad y Gestión: Inmaculada García Blay
Informática: Jesus Delgado y Jose Tudela
Limpieza: Oulaya Mourad
COORDINACION GENERAL : Julia Checa Valero

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTA: Begoña Llabata Sanchez
SECRETARIO: Javier Moya Equiza
TESORERO:

Aurea Ortiz

VOCAL 1:
VOCAL 2:

Elimane Nguirane
Nuria Sanz Barberá

FINANCIADORES

Agraïm a més a tots els que han col·laborat de les formes més diverses en el desenvolupament d'aquests projectes: Col·legi
sant Antoni Abat (Salesians), EPA Vicent Ventura, CEIP Juan Comenius, Escola Oficial d'Idiomes, Pollastres Plans,
Associació Carena, Fundació Dasyc, Caixa Popular, Unitat de reconstruccion genital Hospital Dr. Peset, Orriols Conviu,
Solucions Gràfiques Comunica’t, Centre Cultural Islàmic de València, Centre social-bar Terra, Cor Albereda, Palau de la
Música.
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OBJETIVOS 2018
Objetivos generales, fijados en el plan estratégico de la asociación:
1. Luchar contra la represión y el control de las personas migrantes, el racismo y la xenofobia.
1.1. Visibilizar el racismo y promover acciones en su contra.
1.2. Potenciar el trabajo externo, las sinergias y alianzas contra el racismo
1.3. Consolidar la comisión de Incidencia.
1.4. Creación de una política interna anti-racista en València Acull.
2. Responder a las necesidades de las personas migrantes.
2.1. Continuar ofreciendo respuesta a través de los diferentes programas de acompañamiento, atención y apoyo
2.2. Reforzar el área de Acogida
2.3. Continuar con el trabajo realizado en la diferentes plataformas reivindicativas y espacios de trabajo en red a
favor de los derechos de las personas migrantes
2.4. Favorecer la participación en la asociación
2.5. Fomentar la autonomía en la resolución de necesidades
3. Fomentar la participación activa de las Personas Migrantes
3.1. Asegurar la presencia de las personas migrantes en los diferentes espacios de la asociación como junta
directiva, grupos de trabajo, voluntariado y equipo técnico.
3.2. Potenciar la participación de las personas migrantes en las diferentes plataformas donde València Acull se
integra y otros espacios de incidencia y sensibilización.
3.3. Fomentar el trabajo en red con las diversas entidades de barrio para visibilizar el colectivo de personas
migrantes y favorecer su convivencia.
3.4. Diseñar y ofrecer diferentes herramientas a las persona migrantes que forman parte de València Acull para
cualificar su participación activa en la sociedad.
3.5. Potenciar el área de Sensibilización y Acción Comunitaria.
4. Dar a conocer el posicionamiento y el trabajo de Valencia Acoge de manera que contribuya a realizar
una labor más efectiva y de mayor impacto.
4.1. Definir y mejorar la estrategia de comunicación interna y externa de València Acull.
4.2. Elaborar materiales propios con el posicionamiento de Valencia Acoge:
4.3. Consolidar València Acull como una voz acreditada en materia de inmigración.
4.4.- Promover el protagonismo en la comunicación de las personas migrantes.
5. Promover la igualdad de género desde el trabajo de València Acull
5.1. Aplicar la perspectiva de género en todas las acciones de desarrollo del presente plan.
5.2. Promover la igualdad de género en el interior de la asociación
5.3. Promover la participación de las mujeres inmigrantes en la sociedad valenciana
5.4. Visibilizar las consecuencias específicas del racismo y la xenofobia en las mujeres
5.5. Aplicar la perspectiva de género en todas nuestras comunicaciones y materiales de difusión.
6. Fortalecer la estructura de Valencia Acoge.
6.1. Consolidar y fortalecer la estructura de la asociación.
6.2. Fortalecer la base humana y material de la organización.
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