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Benvinguda
L'any 2020 ha sigut certament un dels més complicats que hem viscut en la ja llarga història de la nostra associació. Veníem l'any anterior de
celebrar el nostre trenta aniversari, amb diversos esdeveniments que ens havien aconseguit acostar a moltes de les persones que formen la base
social de València Acull i amb la impressió d'estar treballant sòlidament per a dur a terme el nostre principal objectiu, la defensa dels drets de les
persones migrants. I, de sobte, a penes començat l'any, se'ns vingué damunt la pandèmia i les seues greus conseqüències, amb les que
desgraciadament encara haurem de barallar en el futur pròxim.

A més de les limitacions que les restriccions i el confinament han imposat a la nostra tasca habitual, hem hagut de fer un gran esforç per a poder
respondre, encara que només fora mínimament, a les necessitats més peremptòries de les persones que acudixen a l'associació. Perquè prompte
es va comprovar que l'emergència sanitària anava acompanyada d'una terrible emergència econòmica i social, a la que no podíem donar
l'esquena. Gràcies a les aportacions de moltes de les persones sòcies i altres afins a València Acull vam poder posar en marxa un fons
d'emergència, que es va poder gestionar amb l'interès extraordinari de les nostres treballadores i treballadors i d'algunes persones voluntàries.
Un agraïment sincer a totes aquelles persones que ho heu fet possible.

Al llarg de l'any hem hagut d'aprendre a adaptar-nos a la nova realitat, intentar continuar desenvolupant el nostre treball, en la mesura que fora
possible, utilitzant noves ferramentes, nous procediments. En alguns casos, eixos nous mètodes han significat noves oportunitats per al treball i la
creativitat. Eixes noves vies de contacte, de comunicació, d'exercici d'activitats, les hem assumit ja com a elements habituals en el nostre quefer
quotidià. No obstant això, la veritat és que celebrem que poc a poc anem tornant a una certa normalitat que ens està permetent el contacte més
directe, més personal, que és el que finalment fa realment possible dur a terme el nostre propòsit.

Les persones migrants, com a col·lectiu especialment vulnerable en la nostra societat, estan vivint una molt difícil situació, agreujada per l'actual
falta de perspectives econòmiques i pel creixement i normalització dels discursos d’odi. La nostra resposta ha de ser, més que mai, conseqüent,
ferm i perseverant. Esta és la tasca que tenim entre mans. Us convidem a sumar-vos, a acompanyar-nos en este camí tan complicat, però tan
necessari i apassionant.

Begoña Llabata Sanchez : Presidenta





EN ARRIBAR A l'ASSOCIACIÓ
Què som, què fem…

VALENCIA ACULL, és una entitat sense ànim de lucre, fundada en 1989 per persones autòctones i estrangeres en defensa dels drets dels immigrants arreplegats en la 
Declaració Universal dels Drets Humans. La seua finalitat és la participació plena de les persones immigrants en la societat valenciana en igualtat de drets a la resta de 
la ciutadania, indistintament de les raons que les van dur a abandonar el seu país d'origen, incloses aquelles que ho van fer per patir persecució i que demanden o se'ls
ha reconegut el refugi o asil. L'associació des del seu inici manté un compromís ferm en la generació d'espais solidaris i d'aprenentatge i suport mutu, que servisquen
per a la construcció col·lectiva d'una societat més justa.

València Acull ha sigut una organització instrumental en la construcció de xarxes junt amb altres associacions de la ciutat de València, per a tractar de guanyar en 
eficàcia en la nostra labor comuna: la “Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Inmigrants” o  la “Campanya pel tancament dels CIEs i la fi de les deportacions”. València 
Acull va ser també promotora de la Asociació “Orriols Conviu” i hem tingut un paper molt actiu al “Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad”. Cal destacar a 
més la participació en plataformes, fòrums, xarxes d'entitats socials de la ciutat de València i espais de coordinació amb les diferents administracions públiques: Mesa 
de Acogida, Plataforma por la defensa de los derechos de las empleadas de Hogar, Odusalud, Yo si, sanitat universal, Asamblea contra el Racismo, Foro Alternatiu. És
a més membre fundador de la Federación Estatal Red Acoge, de la que forma part junt amb altres 17 entitats en tot el territori de l'Estat; Membre de la Federació
Autonòmica RAIM (junt amb Vega Baja Acoge i Elche Acoge ; Membre del Consell Valencià de la Immigració, formant part de la comissió permanent i dels diferents
grups i comissions de treball; i Membre de l’Observatori de vulnerabilitat social de la Sindicatura de Greuges.

Entre les nostres línies d'actuació es troben les següents:

- Lluitem contra la repressió i el control de les persones immigrants, el racisme i la xenofòbia.

-Busquem resposta a les necessitats de les persones immigrants, oferint acompanyament, atenció, suport i desenvolupament de la seua autonomia.

-Contribuïm a l'apoderament de les persones immigrants, perquè es convertisquen en partícips protagonistes.

-Afavorim la convivència en la diversitat en el barri i en la ciutat de València.

- Promovem la sensibilització de l'opinió pública sobre la problemàtica específica de les persones immigrants.

-Realitzem incidència davant de les administracions per aconseguir polítiques públiques eficaces en l'equiparació de drets.

En l'actualitat la nostra base social compta amb 187 persones associades i un centenar de voluntàries. L'associació està declarada d'interès públic des de 2011.
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ÀREA DE DRETS SOCIAL S
Primer pas: Acollida i informació

L'any 2020, la pandèmia pel COVID-19 i l'estat d'alarma decretat ha afectat greument als col·lectius que ja es trobaven en situació de vulnerabilitat abans
de que es produira.

Aquesta situació dibuixa un agreujament de l'exclusió social i la pobresa del col·lectiu immigrant derivada de necessitats ja existents prèviament a la
pandèmia. València Acull té com a objectiu la defensa dels drets d'un col·lectiu molt vulnerable, discriminat i invisible en condicions, diguem, de
“normalitat”. En el context actual esta vulnerabilitat s'ha agreujat de manera exponencial generant situacions de vertadera exclusió social.

Durant 2020, continuem mantenint el servei de primera acollida i informació, adaptant tots els recursos a les mesures de seguretat necessàries durant la
pandèmia i prioritzant l'atenció per mitjans electrònics. Tots els esforços s'han centrat en poder arribar a atendre al màxim nombre de persones possible,
fent-los arribar en cada moment tota la informació necessària per a accedir a recursos i ajudes que resultaven essencials en este context. Es van registrar
1028 persones en les nostres bases de dades, no obstant això estimem que el nombre de persones ateses ha sigut molt superior.

Els principals èxits del programa deriven de l'esforç d'adaptació de totes les persones que formen part de l'entitat per a respondre de la manera més
efectiva possible i utilitzant tots els mitjans al nostre abast.

L'accés a la informació sobre els recursos i els processos administratius , a ajudes per a la cobertura de necessitats bàsiques i de vivenda així com la
necessitat de suport psicosocial han estat les principals demandes que hem rebut. Per a disposar de vies permanents de contacte amb les persones a qui
atenem es va comptar amb tot l'equip de València Acull, tant amb els vint professionals contractats com amb moltes de les persones voluntàries que
col·laboren amb l'entitat, utilitzant els mitjans electrònics com el telèfon i el correu.

Un èxit fonamental en este context ha sigut la creació de la CAIXA DE RESISTÈNCIA a través de la qual s'ha pogut facilitar suport econòmic a moltes
famílies durant el confinament. Volem agrair des d'ací a totes les persones i col·lectius que han donat el seu suport econòmic perquè fora possible.





PAPERS PER A TOTES? 

El 2020 ha sigut a tots nivells un any complicat ja que els esdeveniments han suposat retards en tot el que té a veure amb l'atenció juridica. Durant els mesos de confinament s’han

paralitzat tots els tràmits d'estrangeria, creant una certa confusió entre la población migrant. L’habilitació de la gestió telemàtica de la tramitació ha provocat dificultats per fer

comprendre a les persones migrants que era un període transitori, i que el risc de perdre la seua documentació no era real. Tot i així algunes persones l'han perduda creient que

l'ampliació del període de vigència dels seus documents l'emparava després de que finalitzara el primer estat d'alarma.

Les atencions durant el 2020 no han baixat, al contrari, s'ha hagut d’utilitzar tots els mitjans al nostre abast, recursos humans i tècnics, per a poder donar resposta a les demandes de

la persones immigrants. Quan es va alçar l'estat d'alarma van créixer les demandes per a recuperar el temps perdut, la qual cosa ha fet col·lapsar les cites prèvies per a qualsevol

tràmit. Així, es va necessitar un període de readaptació per a resoldre el col·lapse. Des de València Acull hem seguit en contacte amb l'oficina d'estrangeria via correu electrònic, la

qual cosa vol dir que vam abandonar els tràmits presencials per a deixar pas a la tramitació electrònica, En aquests moments el col·lapse el tenim nosaltres perquè l'única forma de

comunicació és a través del correu electrònic, la qual cosa ha deixat indefenses a les persones front a l’administración a l’hora de defensar els seus expedients.

Enguany s'ha pogut atendre a quasi 515 persones, de les quals 271 dones i 244 hòmens. Pel que fa a la situació jurídica un poc més de 250 persones es trobaven en situación

irregular.

• De les persones amb documentació en regla destaquem l'increment dels qui opten per l'adquisició de la nacionalitat espanyola, principalmet persones d’orige llatinoamericà pel

procés menys complexe per accedir a aquesta.

• També s'ha notat l'increment d'arrelaments familiars de persones colombianes i brasileres per tindre fills nascuts a Espanya i així poder optar a la nacionalitat española.

• I finalment el descens del nombre de reagrupacions familiar per la falta de continuïtat laboral dels reagrupants.

L'any 2021, potser siga una continuació del 2020 pel que fa als tràmits d'estrangeria, amb l’únic avantatge de la flexibilització dels mitjans econòmics a l'hora de resoldre expedients

d'arrelament i reagrupació familiar.

Des de València Acull el 2021 ha de ser un any per a consolidar l'atenció jurídica amb tot el que comporta el canvi d'horaris d'atenció degut a les restriccions pel COVID 19, sense

deixar d'atendre i donar servici a les persones que ho necessiten, donant-los la ferramenta necessària per a poder dur a terme els seus propis tràmits.

Assessoria jurídica





PROTECCIÓ INTERNACIONAL

Durant els 3 primers anys d’implementació del programa de Protecció Internacional en València Acull ens vam adonar de que hi ha un grup de dones sol·licitants d’asil que es troben en

una situació d'especial vulnerabilitat, a causa d'un temor fundat a ser perseguides per pertinença a un grup social determinat, orientació sexual i/o per violència de gènere. És per això

que València Acull aposta per obrir, al començament de l'any 2020, un nou dispositiu dirigit a dones sol·licitants de protecció internacional que han sobreviscut a diverses possibles

situacions: violència física o psicològica exercida per la parella o exparella, agressions o abusos sexuals, esterilització o avortament forçat, mutilació genital femenina, matrimoni

forçat, tracta de dones, persecució LGTBI. Aquestes situacions requerixen d'una atenció més especialitzada durant el procés d'acollida, per la qual cosa, a l'equip de refugi ja format per

una treballadora social, una tècnica d’integració laboral, una psicòloga i una tècnica d'integració educativa (idiomes) , s'incorporen una advocada d'asil i una educadora social.

Per tant, des de començaments de 2020, València Acull té 2 allotjaments específics de refugi: un amb 7 places per a dones sol·licitants de protecció internacional i un altre amb 6 places

per a dones especialment vulnerables. Als dos recursos l'equip multidisciplinari realitza una atenció integral que es desenvolupa en les 3 etapes d'acollida, integració i autonomia així

com després de la finalització del programa d'acollida. Durant tot l'itinerari es garanteix un seguiment integral, atenent a les necessitats específiques de cada una de les persones, amb

els següents objectius fonamentals:

-Proporcionar un espai de seguretat a través de l'acollida en els allotjaments

-Oferir, a través de les diferents professionals de l'equip de treball, un acompanyament personalitzat per a garantir l'accés als seus drets en tots els àmbits implicats en el procés

d'inclusió.

-Facilitar experiències d'atenció en un entorn de confiança i participació efectiva on les dones puguen experimentar altres formes de relacionar-se, promoure la creació de xarxes

socials i en la comunitat. En els casos més vulnerables, es treballa en els processos de reparació dels diferents aspectes que s'han vist danyats a causa de les violències viscudes.

En 2021 es va a continuar consolidant el treball amb dones sol·licitants d'asil a través del programa amb l'objectiu d'augmentar el treball en xarxa amb altres entitats especialitzades en 

intervenció amb dones.
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EQUIP B

Equips B és un projecte de la Red Acoge dirigit a afavorir la inclusió de les persones refugiades a través d'experiències de convivència, suport i acompanyament en la societat

d'acollida. Durant el 2020 s'ha creat una xarxa de suport i amistat basada en valors de confiança, respecte i convivència, alhora que s'ha fomentat, a través de les activitats, la lluita

contra la discriminació i la intolerància.

El nombre de participants total en el programa durant el 2020 és de 27, entre els quals comptabilitzem 22 beneficiaris/es del programa de protecció internacional i 5 persones

voluntàries. S'han realitzat 14 activitats específiques que s'han dissenyat segons els interessos i necessitats de les persones sol·licitants d'asil i també s'han adaptat a les

restriccions provocades per la pandèmia. Aquestes activitats han estat dirigides a atendre a les següents necessitats en el procés d'inclusió: coneixement de l'entorn local

(contextualització en el barri i la ciutat) , assistència a activitats culturals i espectacles artístics, visites a espais naturals emblemàtics de la ciutat de València, foment d'un oci

saludable i activitats esportives, intercanvi de sabers interculturals, creació de xarxes de suport, aprenentatge de l'idioma, apoderament a través del desenvolupament d'habilitats

i tallers, acompanyaments per a la inclusió, suport emocional, suport en la recerca de’habitatge i mediació sociolingüística.

Hi ha una gran diversitat de necessitats entre les persones refugiades que s'han pogut beneficiar de les activitats del projecte Equips B, per la qual cosa cal destacar la varietat de

propostes dissenyades depenent de les seues prioritats. A més, s'ha fet un gran esforç per adaptar les activitats que s'anaven a realitzar a les circumstàncies excepcionals de

confinament i desconfinament. Les activitats després del confinament han sigut majoritàriament a l'aire lliure i en espais oberts. Totes les activitats s'han plantejat com necessàries

per les pròpies participants, valorant-se com a positives i tenint gran acceptació en el grup de persones sol·licitants de protecció internacional.

Finalment, cal destacar la tasca del voluntariat, que ha permès consolidar una xarxa de suport molt dinàmica i inclusiva que afavoreix el procés d'integració de manera global de les

persones beneficiàries d'este projecte.





UNS IDIOMES EN COMÚ
En el programa d'aprenentatge d'idiomes més de 20 persones voluntàries i estudiants de pràctiques faciliten l'aprenentatge del castellà, el valencià i l'anglès a unes 200
persones a l'any; reforcem la preparació de l'examen teòric del permís de conduir; organitzem visites a la ciutat i activitats culturals i oferim a totes les persones que
passen per l'associació els llibres de la nostra biblioteca. A més, som un punt de formació i informació sobre els exàmens DONE-LI A2 i CCSE per a la nacionalitat; ens
coordinem amb altres centres públics i privats i derivem a les persones als llocs adequats per a continuar amb la seua formació. El programa treballa de manera especial
amb les dones sol·licitants d'asil ateses en l’Associació.

En 2020 vam tindre 3 projectes subvencionats: per la DGIAH, que ha sigut la nostra principal font de finançament durant molts anys. Esta subvenció desapareix per a
2021, la qual cosa ens conduïx necessàriament a explorar altres possibilitats; per IRPF, que pareix un projecte consolidat després de tres anys; i, finalment, per la
Conselleria d’Educació, de la que rebem una xicoteta subvenció. 152 persones registrades van accedir a les nostres classes presencials i online. I altres tantes van rebre
també atenció i informació: difusió de cursos online, suport en la inscripció i començament de les classes, tutoritzación de cursos d'altres entitats (permís de conduir
d'ACCEM, cursos de castellà en la plataforma Moodle) , informació sobre les novetats en els exàmens DONE-LI i CCSE de l'Institut Cervantes, etc.

En castellà, treballem amb 1 grup d'alfabetització, 4 de nivell A1, 2 de DONE-LI A2, 1 de nivell B1, 3 d'anglès nivells A1 i A2 i 2 de valencià (nivell A1) ; algunes persones van
participar en cursos de nivell B2 en la biblioteca pública Pilar Faus de València.

De març a juny de 2020 vam mantindre la coordinació amb el CFBPA Vicent Ventura (classes presencials i online a dones del nostre programa de Protecció Internacional) ,
la UJI de Castelló (organitzadora de cursos en Moodle) , ACCEM (cursos online de castellà i de permís de conduir) , Speak (cursos online de castellà) i CMJ Orriols (curs
presencial de castellà) . El CCIV ens va cedir les seues aules els mesos de novembre i desembre, període en què recuperem les classes presencials.

Principals èxits

Gràcies al gran compromís de l'alumnat i de les 20 persones voluntàries i una alumna de pràctiques, les classes s'han mantingut actives durant tot el període de
confinament i restriccions. Tant el contacte inicial amb les persones (acollida, inscripció en les classes, explicació del funcionament de les classes online, etc.) com les
pròpies classes (problemes amb la connexió, participació en les classes, canvis de classes presencials a classes online i viceversa, etc.) ens han portat més temps i esforços
dels habituals. No obstant això, l'equip de profes s'ha mantingut actiu (en alguns casos, més que mai) durant tot este període. Moltes persones, tant professors/es com
alumnes estan desitjant tornar a les classes presencials, però altres preferixen seguir amb les classes a distància.

Tant l'equip de treball com l'alumnat hem aprofitat enguany per a superar, en la mesura de les nostres possibilitats, les dificultats per a dur a terme les classes a distància.
Els i les alumnes han obert correus electrònics, s'han connectat a les classes amb els seus mòbils, han treballat des de casa, etc. En l'equip ens hem format tant internament,
a través de reunions i sessions formatives, com en cursos externs de la Universitat Nebrija i les plataformes Profedeele i Difusión. L'aprenentatge realitzat al llarg de tots
estos mesos ens permet mantindre les classes a distància com una oportunitat per a aquells casos en què, pels motius que siga, les classes presencials no siguen possibles.
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L’ODISSEA DE L’HABITATGE 
Programa de meidació per a l’accés a l’habitatge

Què fem? -Informació i assessorament per a l'accés a l’habitatge./Suport en sol·licitud d'ajudes per al lloguer/Assessoria jurídica i mediació social/Jornades i/o activitats de
sensibilització. /Col·laboració amb els Centres municipals de servicis socials i altres recursos socials de la ciutat.

El treball realitzat en l'àrea d’habitatge durant tot l'any 2020 ha estat marcat per la situació de crisi sociosanitària de la COVID 19. Una situació que ha provocat un canvi substancial en la 

nostra manera d'atendre realitzant un important percentatge del nostre treball d'intervenció en modalitat online. Hem hagut d'adaptar els temps i les formes a la situació sobrevinguda 

per a atendre de la millor forma possible a totes les persones que acudien al nostre programa. Ens hem trobat amb contextos habitacionals de gran vulnerabilitat i greus dificultats 

d'atenció de les necessitats bàsiques.

Des d'Accés a l’habitatge s'han atès i informat un total de 55 persones (42 dones i 13 homes) , realitzant 23 diagnòstics i 14 plans d'intervenció. El suport i seguiment en la tramitació 

d'ajudes públiques al lloguer ha sigut a 34 persones i en el cas de les ajudes específiques per la Covid- 19, només s'ha realitzat un suport ja que el requisit de vulnerabilitat sobrevinguda 

per la crisi sanitària deixava fora de la convocatòria a la gran majoria de les persones que sol·licitaven informació sobre aquesta ajuda específica. 

Hem continuat amb l'orientació en la recerca d’habitatge o d'habitació, atenent 15 demandes i s'ha contactat amb 9 persones que volien formar part de la bossa de lloguer d'habitacions.

Des del servei d'assessorament jurídic en matèria d’habitatge (formalització, renovació o finalització de contractes d'arrendament i processos de desnonaments principalment) s'han atès

a 12 persones i s'ha realitzat una activitat de sensibilització que ha sigut una xarrada sobre el dret a l’habitatge en els temps de coronavirus, en modalitat online, a través del canal de 

YouTube de l’associació.

Des d'Urgència residencial hem continuat recolzant situacions d'emergència que evitaren una situació de carrer o de major vulnerabilitat. En total, 17 persones han sol·licitat informació 

del programa (14 dones i 3 homes) , realitzant a 13 un diagnòstic i detecció de necessitats i gestionant una ajuda econòmica. Cal destacar que la crisi sociosanitària ha provocat que el 

nombre de sol·licituds en el suport en la cobertura de necessitats bàsiques fora major en comparació amb anys anteriors.  Del total d'ajudes s'ha cobert: 5 mensualitats de lloguer, 1 deute 

de diversos rebuts de subministraments i 7 ajudes de manutenció.





UN RECURS PER A PERSONES 
EN SITUACIÓ DE V ULNERABIL ITAT

El Pis de Primera Acollida a Immigrants està concebut com un dispositiu l'objectiu del qual és afavorir la incorporació social de persones
immigrants en situació de vulnerabilitat o greu dificultat social, facilitant un allotjament temporal, manutenció i assistència psicosocial per tal
de previndre processos de deteriorament i marginació social. En el dispositiu es treballa de manera integral amb les persones allotjades,
situant-les en el centre , com a protagonistes principals de la intervenció.

2020 ha sigut un any particularment complicat a causa de la irrupció del coronavirus. A pesar de la pandèmia, la majoria dels objectius
vinculats a les persones allotjades s'han pogut complir, veient-se més afectats els que tenien a veure amb persones no allotjades.

-Han sigut ateses des del programa un total de 50 persones, 36 homes i 14 dones.

-Les nacionalitats predominants han sigut Algèria i Marroc.  Finalment, cal remarcar el gran augment del nombre de joves ex tutelats atesos i 
que es troben en situació de gran vulnerabilitat. Així mateix resulta rellevant el nombre de persones ateses menors de 24  anys, ja que fa 2 
anys només suposava un 12%, l’any passat ja un 23% i enguany un 46%. En eixe sentit, el 100% de les persones allotjades tenien menys de 23 
anys.

Allotjament temporal





TROBAR UN TREBAL L

Des del programa d'ocupació tractem d'incidir sobre algunes de les causes que obstaculitzen l'accés al mercat de treball de moltes persones immigrants que viuen en la província de
València a través del desenvolupament d'itineraris individualitzats d'inserció i d’una altra sèrie d'actuacions coordinades amb la resta de programes, tractant de millorar els nivells
d'ocupació de les persones migrades, així com facilitar i promoure el seu accés i/o promoció en l'ocupació, mitjançant atencions i tutories individuals d'orientació sociolaboral,
activitats grupals de formació prelaboral i/o maneig de TICs per a la recerca d'ocupació, orientació formativa, gestió d'accés a cursos laborals, intermediació laboral, suport
psicosocial, a més d'atenció i intervenció social, entre altres.

Enguany dins del programa d'ocupació hem desenvolupat tres projectes d'inserció socioalaboral per mitjà dels quals s'ha atès a més de 115 persones i han participat activament 88.

Volem destacar el haver pogut iniciar enguany un projecte nou: “Itinerarios integrales de empleo de mujeres migrantes titulares de hogares monomarentales y/o sobrevivientes de
distintos tipos de violencia de género”, finançat per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en el que s'ha posat el focus en l'activació personal, social i laboral de les dones que
han participat en el programa.

A causa de la situació d'especial vulnerabilitat viscuda per estes dones, i com part de la intervenció integral que s'ha realitzat amb el grup, s'han realitzat accions de prevenció de la
violència i atencions psicològiques individuals per a aquelles dones que ho han requerit.

Dins del projecte “Itinerarios activos de empleo para personas migrantes”, finançat per la DGIAH i el FSE valorem molt positivament les dos formacions en neteja i la realització de
les pràctiques no laborals que han suposat una presa de contacte directe amb espais laborals, una formació més completa i poder millorar el perfil de les persones participants,
majoritàriament empleades de la llar, amb treballs precaris i informals i amb situacions de vulneració de drets.

També a causa de la situació social derivada de la Covid19, s'ha prioritzat l'atenció i el suport en la cobertura de necessitats bàsiques junt amb les accions ideades dins de l'itinerari.

I en el marc del “PROYECTO AIA-E (Acogida, Integración y Autonomía) para el Empleo”, finançat per la DGIAH i el FSE, prop del 85 % dels itineraris han tingut accés a alguna
formació ocupacional o certificat de professionalitat, millorant les seues opcions d'ocupabilitat.

Programa laboral
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València Acull, en aliança amb Farmamundi, ha començat un treball per a aprofundir en el Dret a la Salut des d'un enfocament de gènere,
interculturalitat i drets humans. És un procés dinàmic amb la intenció d'enfortir les capacitats per a l'anàlisi crítica i la reconstrucció
col·lectiva de la seua pròpia visió de la salut de persones valencianes de diferents països d'origen en el barri d’Orriols, a través d’un procés
educatiu no formal de grups focals i diàlegs semiestructurats sobre el dret a la salut, amb la finalitat de conèixer els seus drets i millorar la
seua autoestima i autonomia.

Les activitats realitzades inclouen Biblioteques humanes i Speak Outs sobre salut i migració en facultats, a l'hospital La Fé i en centres de
formació.

Aquest procés va generar espais de trobada formativa i d'intercanvi d'experiències, per a visibilitzar a través de la sensibilització i
reivindicació col·lectiva del dret a la salut.

ANEM A PARLAR DE SAL UT





LA DOBL E O TRIPL E DISCRIMINACIÓ

Des de l'àrea psicosocial tractem de facilitar i recolzar les dones en un procés de presa de consciència i d'adquisició de ferramentes i aprenentatges que contribuïsquen a enfortir la
capacitat de control sobre les seues pròpies vides i la transformació social. Amb els diferents projectes hem buscat l'apoderament individual i col·lectiu, a través de la millora de la salut
emocional de les dones en els seus espais personal, relacional i social.

Les diferents actuacions realitzades han estat al servei de diferents objectius, entre els que es destaquen:

- Fomentar l'autoestima i l'autonomia de les dones: amb assessories, acompanyaments i atenció psicològica individual.

- Previndre la violència de gènere i generar relacions de Bon Tracte, amb tallers de Dret al Bon Tracte i a una vida lliure de violències.

- Crear xarxes de suport mutu entre dones i d'enfortiment de les seues capacitats i sabers.

- Oferir el protagonisme a les dones participants, visibilitzar les seues vivències i lluites. Les intervencions s’han realitzat de manera individual i grupal. S’ha proporcionat
acompanyament psicològic individualitzat (teràpia) a 24 dones. La situació excepcional causada per la pandèmia a travessat les intervencions realitzades ja que han augmentat els
nivells d’estrès, ha dut a algunes de les dones a situacions de crisi personal i a altres a nivells molt elevats d’angoixa davant de càrregues que han hagut d’assolir en solitud com a
mares, amb pèrdua del treball i sense recursos per eixir endavant.

El treball individual ha permès a les dones un espai d'expressió, d'escolta, de connexió, de validació de la seua experiència, els ha ajudat en la presa de consciència i ha facilitat ferramentes
per a gestionar les emocions i sentir-se millor amb elles mateixes. S'observen moltes càrregues de gènere, molts mandats de la societat pel fet de ser dones, que al seu torn generen culpes
i malestars.

Tot això englobat en un context social i laboral que els és advers. En el cas de les dones migrants, a més es posa de manifest la falta de xarxa de suport, la soledat i l'angoixa de portar totes
aquestes responsabilitats en solitari, sense recursos i amb l'aïllament de la situació actual que reconnecta amb el propi aïllament de les seues vides. Esta és la justificació del format grupal
i del treballar de forma conjunta per a combatre la soledat i descobrir i recolzar-se en les pròpies fortaleses i en les de les companyes.

Entre les activitats grupals realitzades es troben:

- Escola de compartir per a mares/ Tallers d’autoconeixement “un viaje hacia mí misma”/ Trobades de dones/ “Empoderamiento sobre ruedas”/- Tallers de ràdio comunitaria/ Tallers de 
prevenció de la violència i dret al bon tracte/ Tallers de dret a la salut afectiva i sexual.

Treball psicosocial amb dones





SACIC
Sensibilització, Acció Comunitària, Incidència y Comunicació

Un altra àrea dins de l'associació és SACIC, que es centra en el treball cap a fora:

-Sensibilitzar a la població sobre qüestions relacionades amb la immigració i el racisme.

-Recolzar en el procés d'apoderament de persones migrants perquè siguen protagonistes en les lluites pels canvis socials.

-Realitzar un treball de desenvolupament comunitari a Orriols, per a la creació d'un veïnat integrat, solidari i antiracista.

-Oferir suport a víctimes de racisme i denunciar injustícies contra persones racialitzades.

-Participar en xarxes i col·lectius que lluiten pels drets de les persones migrants.

-Treballar amb els mitjans de comunicació per a realitzar els nostres objectius com a associació.

-Crear les nostres pròpies campanyes.

-Donar a conèixer les nostres activitats i d'altres col·lectius a través de les xarxes socials.



Foto: Sonia d’Gorgio



FORMEM PART

Qué fem? 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 en el barri d'Orriols.

Motivar a la participació a fi d'aprofundir i potenciar capacitats per a decidir i incidir en la construcció social del territori comunitari. Per a aconseguir la participació es
van realitzar activitats que facilitaren la trobada, diàleg i intercanvi de sabers.

Hem de destacar que l'any 2020, va ser especialment estrany a causa de la pandèmia que ha comportat una nova manera de pensar i fer les coses, principalment pel que
fa a l'ús de ferramentes digitals sense perdre els objectius del programa ni els punts de partida per al treball d'enfortiment del barri.

Del conjunt d'activitats executades en 2020 destaquem: la realització de 9 cinefòrums, 7 d’ells online i 2 presencials (135 persones), Orriols obri les seues cases (20
persones), 3 contes infantils (60 persones), narracions “Habitando la espera” (12), curs de lideratge formem part (14 persones), curs sobre diàlegs interculturals (14
persones), dues Biblioteques humanes (260 estudiants), oci creatiu migrant (12 persones), Pintant contra el racisme (25 persones), jornada intercultural (22 persones),
4 xarrades interculturals (41 persones), joc del poder i racisme (100), formació en ferramentes digitals (22) i commemoració del dia de la persona migrant (50 persones),
entre altres.

Principals èxits

-Haver dut a terme les activitats derivades dels projectes.

-Haver trobat noves vies (online) per a la realització d'activitats.

-Haver explorat amb les diferents persones beneficiàries del projecte barri activitats de narració, conta contes, elaboració de vídeo clips casolans per a nodrir de
continguts digitals.

-Haver acompanyat a les persones migrants en el confinament i haver pogut respondre a les necessitats bàsiques que en el seu moment van sorgir. La resposta de la
nostra entitat va estar a l'altura.

Participació y Acció Comunitària





CANVIANT ACTITUDS
Sensibilització

L'àrea d sensibilització de València Acull i el seu grup Funtun explora històries de la migració, racisme i discriminació, basant-se en les experiències dels
membres del grup i altres “usuaris/es” de l’associació. Contem les històries en les Biblioteques Humanes, les adaptem i dramatitzant-les amb els contes i
sketches, les utilitzem com a bases per a monòlegs i obres teatrals. Creem exposicions, instal·lacions i audiovisuals basats en les històries. Central al
nostre treball són els drets humans, la promoció de la persona migrant com a agent de canvi, la creació d'empatia, i la visibilització de les seues situacions
de forma honesta. Tot és un procés, aprenem alhora que creem i produïm. Cada “producte”, és la creació del grup, i el que es fa depèn dels interessos i
preocupacions de les persones integrants. Amb aquest projecte sensibilitzem a escolars, universitaris i el públic en general sobre les realitats de les
persones migrants, el racisme i la discriminació. El treball és provocador, innovador i basat en valors. Les activitats de sensibilització partixen de la creació
pròpia, millores d’aquestes i la seua aplicació. El procés de creació col·lectiu permet un aprenentatge continu per a les i els integrants del grup.

En el GRUP FUNTUN en 2020 van participar unes 20 persones; de Colòmbia, Senegal, Nigèria, el Marroc, Egipte, Pakistan, Costa de Marfil, Guatemala,
Mali, Nepal, Guinea, Anglaterra, França i Espanya.

Al 2020 s'ha pogut realitzar tres actuacions teatrals, Sub-humanos Show per a escolars, al Centre de Joventut d’Orriols; Del Otro Lado, (una combinació
Sub-humanos Shou i nous monòlegs), en el Centre del Carme i el Museo de Horrores a Sant Miquel dels Reis (una producció que involucrava quasi totes
les persones del grup Funtun). S'ha escrit, actuat i produït els audiovisuals: “La Triste Historia de los Hombres Emblanquecidos” en dos idiomes; “Miradas
Cruzadas” i “¿De Dónde Eres? S'ha creat nous monòlegs. Un subgrup de Funtun ha treballat en la creació i producció de tres contes per a escolars. Es va
realitzar una exposició de cartells en la Biblioteca Central durant 3 mesos i exposicions sobre racisme en centres educatius. Es van realitzar 6 biblioteques
humanes en centres educatius que no formen part de la Xarxa Apuja el To Contra el Racisme, amb la participació de 14 persones migrants a més de
realitzar tallers sobre racisme en diferents espais.

Èxits d’enguany de l’àrea de sensibilització:

El grup Funtun fort, unit, i actiu, ha superat els obstacles presentats per la pandèmia 

El treball en xicotets grups autònoms, amb diferents persones liderant diferents propostes, com contes, monòlegs, podcasts.

La formació i aprenentatge contínua, resultant en la producció de textos, (monòlegs, poemes, guions), escrits propis, reunions i assajos eficaços online i la 
creació de material artístic..  

Es pot estimar que unes 700 persones han participat en les activitats presencials, i milers de persones han vist els audiovisuals per plataformes com
Youtube, Facebook i Instagram.





L UITANT CONTRA EL RACISME
El Programa de lluita contra la discriminació i de foment de la igualtat de tracte oferix atenció directa a persones migrants que són maltractades o patixen agressions pel
seu origen, creences o cultura. Es documenta el seu cas perquè conste en els registres oficials, s'actua front a l'agressor (ja siga un particular o la pròpia Administració) i es
realitza un treball d'incidència (davant d'institucions, organitzacions, partits polítics, mitjans de comunicació...) amb l'objectiu no sols de rescabalar la víctima pel dany
causat sinó d’erradicar les causes que han provocat eixa discriminació perquè no la tornen a patir altres persones.

El racisme institucional ha sigut la causa principal dels 55 casos en què hem intervingut durant 2020 i la majoria de les víctimes es trobaven en situació administrativa
irregular. Entenem per racisme institucional tot l'entramat de normes i pràctiques de les entitats públiques o privades que discriminen la població migrant. Els
maltractaments, l'incompliment de lleis i l'exclusió de l'accés a drets fonamentals són expressions d'este tipus de racisme practicat per l'administració local, autonòmica i
estatal identificats l'any passat. La major part de les vegades, els agents discriminadors eren integrants de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. Va haver-hi
agressions, ús desproporcionat de la força i insults en el CIE de Sapadors i en intervencions en el carrer; tracte humiliant com el que van rebre en la comissaria de Paterna
les tres mares que van anar a obtindre el DNI dels seus bebés; es van continuar practicant quotidianament identificacions per perfil ètnic; va haver-hi violacions de la llei
d'asil (notificació en idioma no comprensible, rebuig de l'aportació de proves en la sol·licitud) i de normes de protecció de població vulnerable al CIE (tancament de
menors i persona malalta, deportacions de persones lesionades) ... I probablement molts casos més que no han sigut denunciats ja que El Govern ha ignorat la
recomanació del Defensor del Pueblo i continua expulsant o multant a les persones en situació irregular que acudixen a les comissaries a denunciar un delicte o,
simplement, a fer tràmits administratius.

També constatem un any més que la sanitat universal no és real ja que els obstacles administratius i la facturació del servei de salut prestat restringixen l'accés a este dret
de bona part de la població migrant. A més, per a accedir a la targeta sanitària s'exigix l'empadronament i moltes persones no poden obtindre-ho perquè s'està bloquejant
l'accés als empadronaments especials (casos en què no són titulars del lloguer o propietat, infravivendes o situació de carrer) . Esta falta de resposta municipal a la
demanda d'empadronament també impedix l'accés a altres drets bàsics (bons socials, vivendes de lloguer social, prestacions econòmiques, educació pública, arrelament
social) . Tampoc es va aconseguir resoldre l'incompliment de la Generalitat de facilitar l'accés a la Renda Valenciana d'Inclusió de totes les persones vulnerables,
independentment de la seua situació administrativa. Quant als casos de discriminació i discurs d'odi en internet o que s’han posat en coneixement de la Fiscalia, el
resultat ha sigut dispar. Habitualment, les plataformes no retiren la publicació a pesar de les denúncies i la Fiscalia va considerar que els missatges racistes i xenòfobs de
Valentia Forum no eren més que opinions. No obstant això, la mateixa Fiscalia ha demanat que es jutge a Espanya 2000 pel seu acte contra l'islam del passada Nadal,
denunciat per València Acull.

En conclusió, l'efectivitat de la nostra intervenció ha sigut quasi nul·la (només 4 casos es van resoldre favorablement) perquè moltes situacions de discriminació no es van
aconseguir revertir i altres seguixen pendents de resolució. No obstant això, l'augment de casos no sols és degut al fet que la discriminació, en general, s'està
incrementant sinó també que les víctimes estan prenent cada vegada més consciència dels seus drets i donen el pas de denunciar per a resoldre el seu problema i, al
mateix temps, tractar d'evitar que a altres els passe el mateix. Encara la majoria de les víctimes no denúncia per temor de represàlies, desconfiança en les autoritats,
desconeixement del procediment o assimilació de la discriminació.





La Xarxa Puja el To contra el Racisme és una estructura sostenible que fomenta el suport mutu i l'efectivitat en la sensibilització i la 
reacció ciutadana i institucional contra el racisme i la xenofòbia. Es realitza a través de la seua Delegació de Benestar Social i Integració i, 
en particular, del CAI (Centre de Suport a la Immigració) en col·laboració amb les entitats: Movimiento Contra la Intolerancia, La Casa 
Grande, Jarit, València Acull i Movimiento por la Paz. Desenvolupa les seues activitats en els Centres Educatius tant en Primària com en 
Secundària. La seua finalitat és la de prevenir conductes de racisme i xenofòbia.

València Acull va realitzar el taller, “Racismo y el Juego del Poder”, (el racisme institucional i el perquè del racisme), en diferents instituts a 
la ciutat de València, i biblioteques humanes, on l'alumnat i professorat van tenir l'oportunitat d'escoltar les veus de persones migrants, a 
més de participar en activitats que organitzem conjuntament com a Xarxa.

Esperem incorporar altres “productes” de València Acull en l'oferta que fa la XPT als centres educatius, per exemple, l'obra “Museo de 
Horrores” i Contes Migrants, (una activitat que funciona com la biblioteca humana, donant l'oportunitat a l'alumnat de primària d'escoltar
diferents contes sobre migració relatats per persones migrants).

CAP A UNS CENTRES EDUCATIUS INSL USIUS I 
ANTIRACISTES

Xarxa puja el to contra el racisme





TREBAL L AMB EL S MITJANS DE COMUNICACIÓ
Inmigracionalismo

Este projecte es dividix en dos eixos principals: d'una banda, l'anàlisi de les informacions sobre migració en mitjans de comunicació impresos i, d'un altre, la formació i
sensibilització derivades dels resultats obtinguts d’eixe anàlisi, implicant els agents clau en el procés de comunicació (periodistes, estudiants, ciutadania, etc.).

Els eixos estan inevitablement interrelacionats, ja que els resultats obtinguts de l'anàlisi proporcionen una fotografia actual del tractament mediàtic de les migracions i de
les principals pràctiques i estratègies discursives generadores d'estereotips i prejuís i discurs d'odi sobre la població migrant. D'una banda, proporcionen les claus
d'identificació de discursos d'odi i discriminatoris sobre les quals sensibilitzar a la ciutadania amb l'objectiu de promoure la participació activa en la lluita per un
tractament mediàtic adequat i no discriminatori. Al mateix temps, s'identifiquen aquells aspectes principals en què hem d'incidir a l'hora de millorar el tractament dels
professionals de la comunicació.

Realitzem una anàlisi del tractament mediàtic de les migracions a Espanya a través d'una metodologia d'investigació que combina tècniques quantitatives, resultant en
una anàlisi de contingut sobre migració. La mostra a analitzar es compon de les informacions sobre migració presents en mitjans de comunicació espanyols. Perquè la
mostra siga representativa, s'inclouen un total de 20 mitjans de comunicació nacionals, autonòmics, locals i regionals, aportant així globalitat a la mostra. D'ella s'extrau la
unitat d'anàlisi, constituïda per les informacions sobre migració arreplegues a través del monitoreig dels mitjans que conformen la mostra entre febrer i octubre. Per a
això, s'elabora una ferramenta que compta amb les distintes categories d'anàlisi pertinents, la qual cosa ens permet creuar dades a fi d'obtindre una panoràmica del
tractament mediàtic de les migracions a Espanya.

Donada la naturalesa i els objectius del projecte per a millorar el tractament mediàtic de les migracions, és imprescindible incorporar un eix que se centre a incidir en els
agents clau de la comunicació sobre migracions. D'una banda, es planifiquen i realitzen accions de formació i sensibilització dirigides a agents clau al llarg de tot l'any,
incloent professionals de la comunicació o estudiants com a emissors de la informació, i a la ciutadania com la seua receptora. Donada l'experiència acumulada en el
projecte, a més de les accions de formació i sensibilització generals sobre el fenomen migratori i els mitjans, es realitzen altres accions específiques relacionades amb
gènere i migració, infància migrant sense acompanyament adult i protecció internacional. A més, de forma periòdica publiquem en esta mateixa web informacions
analitzades en profunditat i narratives alternatives sobre migració que afavorisquen un bon tractament mediàtic, amplien l'abast dels exemples de bones pràctiques i
identifiquen les estratègies discursives generadores d'estereotips i prejudicis. https://inmigracionalismo.es/informe-2020

https://inmigracionalismo.es/informe-2020




DRET A TINDRE DRETS
Incidència i Xarxes

• Crida contra el Racisme i el Feixisme

Durant l'any 2020 la Crida va mantindre una activitat reduïda a causa del confinament, encara que sí es va poder participar en una de les sessions del 
HumanFest al febrer i en alguna manifestació com la de #RegularizacionYA o la del 18D Dia de la persona migrant. De forma virtual, es van realitzar
algunes campanyes per xarxes socials com la del 21M Dia Internacional contra el Racisme, o algun pronunciament davant de fets com l'arxiu de la 
investigació judicial a VOX per les seues falses imputacions d'abús sexual grupal a ciutadans magribins, o davant de l'agressió racista patida per una 
persona migrant per part d'agents de seguretat de Metro València.

• Estratègia Valenciana de les Migracions

Al començament del 2020, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives posava en marxa el procés participatiu per a elaborar l'Estratègia Valenciana de 
Migracions, el full de ruta que ha de guiar les polítiques de la Generalitat Valenciana respecte a les persones migrades que viuen a la Comunitat 
Valenciana. València Acull ha estat molt activa en la presentació de propostes i participant en totes les sessions que s'han convocat (la majoria de forma 
virtual) i que van concloure amb l'aprovació del text definitiu al desembre.

• Consell Local d’Immigració

Durant l'any 2020 el Consell Local de la immigració ha estat pràcticament paralitzat, havent-se reunit en ple una sola vegada al començament d'any i dues
vegades únicament la Comissió Permanent. Els grups de treball també s'han mantingut amb molt poca activitat.

• Campanya CIEsNO

L'any 2020 ha estat marcat pel tancament temporal dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE). Davant la impossibilitat de dur a terme les 
deportacions forçoses a causa del tancament de fronteres, l'internament cautelar de persones migrants en situació irregular mancava de tota justificació
jurídica. La Campanya Estatal pel Tancament dels CIE, diferents entitats en defensa dels Drets Humans i institucions com el Defensor del Poble van 
demanar al Ministre d'Interior que ordenés la posada en llibertat de totes les persones internes. Al llarg del mes de maig i per primera vegada en més de 
30 anys, els CIE quedaven buits. Les persones que ja residien al país van poder tornar a les seues llars amb les seues famílies, mentre que les qui acabaven
d'arribar i no tenien una xarxa de suport van ser acollides per diferents entitats socials. Així, els CIE van romandre buits durant gairebé 8 mesos fins a la 
seua reobertura a finals d'any, malgrat que durant tot aquest temps es va intensificar la reclamació pel tancament definitiu. Actualment tots els Centres 
d'Internament d'Estrangers (CIE) de l'Estat continuen en funcionament a excepció del CIE de Sapadors (València), que està sent rehabilitat.





ÉS IMPORTANT DONAR A CONÉIXER
Reds socials i mitjans

En aquest últim any hem renovat la pàgina web, en la qual s'ofereix informació general de l'entitat, així com de les
seues diferents àrees i programes. Hem augmentat el nombre de publicacions en el nostre blog, on anunciem les
activitats i accions realitzades per València Acull. Hem augmentat igualment el nombre de seguidors en totes les
xarxes socials i diversificat el seu ús: en Facebook publiquem principalment notícies actualitzades sobre la política
migratòria espanyola i europea; en Instagram compartim imatges d'activitats que organitza o en les quals participa
València Acull al costat d'altres col·lectius o entitats; i a través de Twitter realitzem incidència política i mediàtica
aMB de la publicació de comunicats o articles que reivindiquen l'accés a drets de les persones migrants i refugiades.
Durant la pandèmia hem reactivat l'ús del nostre canal de YouTube per a la realització de xerrades i formacions que
han rebut un alt nombre de visites, a més de compartir en ell materials elaborats pel grup de sensibilització.





QUI HA FET TOT AIXÒ POSSIBL E?

Una part important del treball i les activitats que es realitzen en València Acull no seria possible sense la col·laboració de les persones
voluntàries i l'alumnat en practiques que s'impliquen des del compromís, aportant sabers i capacitats molt diverses i valuoses. Participen en
totes les àrees, són les primeres en rebre a les persones que acudixen a l'associació, recolzen a l'equip d’assessoria, cuiden de les xiquetes i
xiquets quan les dones es reunixen, ajuden en la recerca de treball o habitatge, recolzen en els pisos d'acollida, en treballs i iniciatives grupals,
ensenyen idiomes, realitzen activitats de sensibilització, organitzen actes per a traure fons per a l'associació, i participen en campanyes i en el
treball pels drets de les persones migrants.

Més de 100 persones participen com a voluntàries en els diferents equips de treball.

Les persones que componen la Junta Directiva dediquen moltíssim esforç a assegurar el bon funcionament i el compliment dels objectius de
l'associació.

Igual que en anys anteriors, participem en el Trobada de voluntariat de Red Acoge, enguany celebrat de forma online.

A la tardor vam realitzar una trobada de persones voluntàries de València Acull en línia, amb la participació de 25 persones de
diferents àrees, per tal de que es coneguen i puguen compartir experiències i idees.

Voluntariat
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Al 2020 no va ser possible organitzar esdeveniments presencials per a 
recaptar fons. Des de març ens centràrem en demanar suport financer
per a fer costat a persones migrants pròximes a l'associació (Caixa de 
Resistència).
Al desembre organitzàrem una Subhasta Solidària en línia a través de la 
plataforma 32 Auctions, “Subhasta Solidària d'Art, Artesania i 
Experiències”. Comptàrem amb gairebé 70 ofertes i aconseguírem prop
de 5.000 euros per a l'associació. Aquesta activitat ens ha servit per a 
enfortir la nostra base social i ens ha donat l'oportunitat de conèixer
persones noves i tenir experiències diferents. Un agraïment a totes les 
persones ofertants i compradores.
Tècnics, tècniques i voluntaris i voluntàries de l'associació van participar 
en tallers, xerrades, biblioteques humanes i també van fer aportacions
econòmiques a l'associació.
Per una altra banda, comptem també amb les quotes de socis i sòcies i 
amb alguns donatius.
Per al futur ens agradaria poder incorporar noves persones al grup de 
Fons Propis i explorar noves idees. Per a nosaltres és summament
important tenir fons independents per a poder realitzar la nostra tasca.

FONS PROPIS



SUPORT DURANT LA COVID19: CAIXA DE RESISTÈNCIA

El projecte Caixa de Resistència naix per a donar resposta a les situacions d'extrema vulnerabilitat a què s'enfronta la població migrant del barri
d’Orriols com a conseqüència de la crisi sanitària i econòmica provocada per la COVID-19.  

Des del projecte es realitzen accions d'informació, orientació i mediació cap als recursos socials existents, es gestionen ajudes econòmiques per 
a alimentació i vivenda i s'oferix un acompanyament en estos moments de gran dificultat afegida per a la població migrant.
Es detecten les següents situacions:
- Perduda absoluta d'ingresos  
- Menors que han de romandre en les vivendes familiars precàries, sense menjador escolar que en alguns casos és una garantia per a la 

correcta alimentació dels mateixos. 
- Dones víctimes de violència de gènere confinades amb els seus agressors. 
- Sensació d'aïllament i deteriorament psicològic i emocional. 
- Bretxa tecnològica que dificulta l'accés a la informació i a les ajudes i recursos socials i provoca situacions d'aïllament total. 
- Desconeixement de les ajudes i recursos disponibles, així com de les vies d'accés als mateixos. 
- Dificultats derivades del domini de l'idioma: impossibilitat o dificultat per a contactar amb els servicis socials municipals igual que amb 

altres recursos. 
- Dificultat d'accés a les ajudes per no disposar de comptes bancaris. 
- Por de la població immigrant en situació irregular a eixir al carrer per a accedir als recursos per la possibilitat de ser detinguts. 
- Augment dels discursos racistes y xenòfobs

Des del començament de la pandèmia fins a desembre del 2020, gràcies a les distintes donacions rebudes per València Acull, hem pogut 
gestionar ajudes econòmiques per a la cobertura de necessitats bàsiques per un valor de 50.279EUR. El col·lectiu la Trenta-set va organitzar
una subhasta en línia d'obres donades en benefici de la caixa de resistència de València Acull. Es recaudaren 8.000 euros. Un 53% de la 
Caixa  s'ha destinat a la cobertura de gastos de manutenció, un 46% a la cobertura de pagament de rebuts de lloguer i el 1% restant per a altres 
urgències com la compra de medicaments. Un total de 168 families migrants han rebut suport econòmic gràcies a estes donacions.
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EQUIP Y VOL UNTARIOS/AS

• Estefanía Darás Cebrián, Sonia Mases y Salut Juan, (responsables àrea) Mario Jurado, Raquel Luján, Alba López, Sara Barragán, Rachel Basamen, Lucía

Tanasíe, Geni Das Graça Silva, Julia Egea, Nuria Artero

• Programa Alojamiento Temporal: Ignacio Álvarez Cárcel (responsable àrea), Elena Noguera(practican), Candela Casanova, Alexandra Pino.

• Programa accés a vivienda, urgència residencia: Sonia Mases (responsable àrea),Dionisio Chanza y Arantxa Tomás Dionisio

• Programa Refugi: Mercedes Bonet y Ángeles Cruz (responsables d’àrea) , Elena Álvarez-Ossorio ( Att. Psicolègica ) Rima Said ( Educadora) Pilar Serrano (Advocada)

• Equip B: Rima Said ( Responsable de Proyecte)

• Programa primera acollida, informació i orientació social : coordinan Ignacio Álvarez y Julia Checa, Mohssine Rezgaoui Tekni (responsable atenció jurídic),
Cristina Bustamente Arenas, Álvaro Martínez Fernández, Núria Sanz, Oriana Andrade, Serafín Gómez, María Barrachina, Susana Huarachi, Francisco Villagrasa,
Maria Garde, Antonio Serrano, Ruslan Kuzmak , Antonio Serrrano Belmonte, José Gallardo Fernandez, Nora Sicard, Paco Palacio, Amparo Gras, Fatiha, Jorge
Mengual , Lucia, Begoña Llabata.

• Programa d'aprenentatge d'idiomes : Luisa Vea Soriano (responsable àrea), Amparo Berrocal, Amparo Gras, Alba Esteve, Ana Arolas, Ana Mª Hortelano, Arantxa
Vega, Beatriz Pascual, Beatriz Tostado, David Navarro, David Knight, Gloria Bartolomé, Javier García, Javier Costa, Jesús Gascó, Juan Bautista Muñoz, Juana María
Giménez, Juanjo, Lorena Vernot, Loreto Díez, Macarena Àusias, Manuel Jesús Espinosa, Mª Jesús Velasco, Mario Jurado, Mª José García, Nicolás Oliveros, Nines
Duato, Nubia Eloisa, Oksana Oberemok, Paloma Jurado, Silvia Contelles, Myles Robert

• Programa Atenció Psicosocial Dones Immigrant: Luisa Vidal (responsable àrea). Inés García Peña (responsable área). María Rodríguez Deler, Sara Micó, Andrea
Armijos, Cristina Carpio, Carmen Candela Casanova, Manolo Colomina, Sandra Larrea, Carles Xavier Senso, Fatine Sakri, Mauricio Jijón Dávila, Clara Gonzalez,
Felipe, Adriana Aldana, Didi, , Noel Costa, Adrià Calaforra, Cristina Correa, Drazena Pavlovic Lucic, Yaqueline Lemus, Zita, Silvia Albuja, Mara Barrow, Lucía Álvarez ,
Jose Esteve Aznar, Alberto.

ÀREA DE DRETS SOCIALS



ÀREA DE SENSIBILITZACIÓ, 

ACCIÓ SOCIAL, INCIDÈNCIA I COMUNICACIÓ

Sensibilització: Carolyn Phippard (responsable àrea) /Participació- projecte Barri: Mauricio Pinto (responsable àrea),

Sushila Barat, Loveth Enahabor, Mbaye Thioune, Carmela Cortes Montaño, Malika Ouchitachen, Fatma Guisse,

Claudia Fino Sanchez , Felipe Cortes Aristizabal, Juan Vicente Ferrer, Rafa Carrion, Mutar Jallow, Jasmin Dias

Antunes, Joe Boultwood, Yolagenis Campos, Daouda Fall, Milton Alex Lopez, German Diaz Llabata, Modibo

Coulibaly, Vivian Nith, Yata Myers Peiró, Jose Gonzalez, Oswaldo Vergel, Lorraine Vernot, Sondos Fawzy Hashem,

Katharina Heilmann, India Trisic, Judith Garcia

Igualtat de Tracte i No Discriminació: Paco Simón (responsable àrea), Pilar Serrano, Rocío Llopis, Adrián Vives, Jorge

Mancebo, David Kevin García, Malika Outchitachen y Ana Fornés

Incidència i Comunicació: Elena Plaza (responsable comunicació), Sara Verdú, Ángela Pedraza, Teresa Perales, Javier

Moya, Carles Senso, Adrián Vives, Paco Simón, Rafa Laborda, Marta, Paula Casanova Pascual, Paula Bielsa

Junta Directiva: 

Presidenta: Begoña Llabata; Secretari: Javier Moya; Tresorer: Penny MacDonald,  Adrian Vives, Sara Verdú, Yatta Myers, 
Malika Ouchitachen y  Nuria Sanz



DADES QUANTITATIVES 

Situació Administrativa Homes Dones
Total 
general

Actualitzar 1 1

Comunitari/a Espanyol 12 50 62

Comunitari/a resta d’Europa 6 4 10

Estada legal visat 5 9 14

Estada per estudis 9 6 15

Familiar de Comunitari/a 31 42 73

Indocumentat/ada 4 3 7

Irregular 188 161 349

Irregularitat sobrevinguda 16 16 32

Refugiat/ada 2 1 3

Regular Extracomunitari/a Residència 94 116 210

Regular Extracomunitari/a Residència i Treball 44 111 155

Sol·licitant d’asil 43 54 97

(en blanc)

Total general 455 573 1028



DADES QUANTITATIVES

País Naixement Home Dona
Total 
general

Colòmbia 68 108 176

Marroc 55 56 111

Bolívia 18 41 59

Algèria 37 20 57

Ecuador 17 40 57

Honduras 6 48 54

Senegal 42 12 54

Veneçuela 14 35 49

Ucraïna 17 28 45

Nigèria 13 26 39

Índia 28 8 36

Mali 20 4 24

Pakistan 17 5 22

TIPO DE DEMANDA Homes Dones Total general

Accés a l’habitatge, suport, perdua 6 22 28

Accés al Programa de Protecció Internacional 1 7 8

Alimentació 13 19 32

Allotjament temporal – persones sense llar 29 3 32

Aprenentatge de la llengua 114 101 215

Assistència sanitària (psicológica) 1 52 53

Ajudes econòmiques 7 34 41

Qúestions documentals d’estrangeria 244 271 515

Discriminació 13 12 25

Educació menors 1 4 5

Ocupació i formación prelaboral 25 43 68

Altres 1 5 6

Total general 455 573 1028



SITUACIÓ LABORAL, SANITAT Y PADRÓ

Dades

Situació Laboral Suma d’homes Suma de dones Suma de Total general

Auto Ocupació 11 11 22

Compte d’altre 138 154 292

Desocupat 268 341 609

Inactiu en formació 18 25 43

NS/NC 20 42 62

Total general 455 573 1028

Total general 910 1146 2056



ACTIVITATS

TIPUS D’ACTIVITAT ÀREA HORES ASISSTENTS LLOC

Estalvi energètic i medi ambient Allotjament temporal 2 5 online

Racisme institucional i persones migrants Allotjament temporal 2 6 Seu València Acull

Gènere i violències contra les dones
Allotjament temporal 2 6 Seu València Acull

Identitats sexuals a Àfrica
Allotjament temporal 2 6 Seu València Acull

Racisme institucional i persones migrants Allotjament temporal 2 6 Seu València Acull

Horta valenciana i fotografia Allotjament temporal 3 7 Horta



TIPO ACTIVIDAD AREA HORAS ASISTENTES LUGAR

Biblioteca humana barri / conviu 2,00 180 Mas Camarena/ Paterna

Biblioteca humana barri / conviu 2,00 80Escoles pias / València

Cine forum Buscando a Mor barri / conviu 2,50 18CMJ / València

Cine forum Samba barri / conviu 2,50 21CMJ / València

Cine forum Los invisibles barri / conviu 2,50 11local València Acull green / online

Cine forum La puerta azul barri / conviu 2,50 17local València Acull green / online

Cine forum Odisea en el Darien barri / conviu 2,50 9local València Acull green / online

Cine forum Los invisibles barri / conviu 2,50 10local València Acull green / online

Cine forum Mujeres invisbles barri / conviu 2,50 9local València Acull green / online

Cine forum Realidades vecinales y migratorias barri / conviu 2,50 11local València Acull green / online

Cine forum Las migrantes barri / conviu 2,50 9local València Acull green / online

Cine forum Voces migrantes barri / conviu 2,50 10local València Acull green / online

Cine forum The cut barri / conviu 2,50 12local València acull green / online

Orriol obri les seues cases barri / conviu 20,00 39local València Acull green / online

Curs Formem part barri / conviu 24,00 l4local València Acull green

Pintant contra el racisme barri / conviu 3,00 25Plaça de la Ermita, Orriols.

Xarrada Jornada intercultural i la salut 1 barri / conviu 3,00 10local València Acull green

Xarrada Jornada intercultural i la salut 2 barri / conviu 3,00 7local València Acull green

Jornada salut intercultural barri / conviu 4,00 22local Centre Cultural Islàmic

Xarrada intercultural i ingrés mínim 1 barri / conviu 3,00 12local Centre Cultural Islàmic

Xarrada intercultural i ingrés mínim 2 barri / conviu 3,00 12local Centre Cultural Islàmic

Obra de teatre “Museo de Horrores” barri / conviu 2,00 72Museu San Miquel dels Reis

Marxa pel día de la persona migrant barri / conviu 2,00 50Plaça de l’Ajuntament

Curs diàlegs interculturals de la salut barri / conviu 30,00 14local València Acull green

Formació en ferramentes digitals barri / conviu 22,00 16local València Acull green

Històries “Habitar la espera” barri / conviu 12,00 12local València Acull green

Joc del poder i del racismo barri / conviu 2,00 100Plaça de la Verge

Contes infantils a la ràdio barri / conviu 8,00 60Museu del Carme



TIPUS D’ACTIVITAT ÀREA HORES ASSISTENTS LLOC

Definint el meu projecte de vida per a centrar-me en la recerca 
d’ocupació Ocupació + Psicosocial 3,5

10

Seu València Acull

Del reconeixement de les competències a la construcción de 
l’autoconcepte positiu Ocupació + Psicosocial 3,5

8

Seu València Acull

Dissenye el meu propi CV i em llance amb les TICs Ocupació 3,5

8

Seu València Acull

Creant la nostra guia de recursos. Seguim navegant per les xarxes! Ocupació 3,5

8

Seu València Acull

El procés de selección de personal, les entrevistes de treball i la 
comunicación assertiva Ocupació + Psicosocial 3,5

7

Seu València Acull

Drets i deures en l’àmbit laboral Ocupació 3,5

8

Seu València Acull

Alfabetització digital. Suport a la formación online. Ocupació

7

Seu València Acull

Alfabetització digital Ocupació

5

Seu València Acull



TIPUS D’ACTIVITAT ÀREA HORES ASSISTENTS LLOC

Habilitats socials en la recerca 
activa d’ocupació Ocupació 9 5 Online

Taller drets empleades de la 
llar Ocupació 4 5 Online

Taller habilitats bàsiques en 
informàtica Ocupació 12 5 València Acull

Curs Manipulador aliments Ocupació 8 10 Online

Taller habilitats socials Ocupació 20 4 Online

Taller autoconeixement i 
orientació laboral Ocupació 2 9 Online

Taller competències laborals i 
orientación sociolaboral

Ocupació 2 5 Online

Taller fonts d’ocupación -
contactes Ocupació 2 4 Online

Espai de treball autònom Ocupació 3,5 10 Seu València Acull



TOTAL S FORMACIÓ : 714 hores 2614 assistents

TIPUS D’ACTIVITAT ÀREA HORES ASSISTENTS LLOC

Realitat dones migrants Psicosocial 3 3 Escuela A2

Taula de concertació salut sexual Psicosocial 5 12 Universitat

De la violencia al bon tracte Psicosocial 3,5 4 Seu València Acull

25N contra la violencia de gènere Psicosocial + Empleo +refugio 20
9

Seu València Acull

"un viaje hacia mí misma" Psicosocial 20 15 València Acull

Dret a la salut sexual i afectiva Psicosocial 48 36 València Acull

Escola de mares Psicosocial 12 6 Online

Bon tracte i vida sense violències PSicosocial 12,5 16 València Acull

Biblioteca Humana Psicosocial 5 12 Prof. Sanitat

Ràdio sociocomunitària Psicosocial 25 8 València Acull + Online

Trobada de dones / Apoderament sobre rodes Psicosocial 40 40
Aire Lliure + Online + 
VA

Preparació 8M Psicosocial 20 20 Aire libre + VA



FINANÇADORS



ON ANEM?

1. Lluitar contra la repressió i el control de les persones migrants, el racisme i la xenofòbia. 

2. Respondre a les necessitats de les persones migrants. 

3. Fomentar la participació activa de les persones migrants.  

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. 

5. Promoure la igualtat de gènere des del treball de València Acull. 

6. Enfortir l'estructura de València Acull.

Objectius generals, fixats en el pla estratègic de l’associació




