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Presentació

València Acull ha continuat durant l'any 2014 la línia iniciada el passat any i que tan
bons resultats ens està donant en termes de participació, reivindicació i sensibilització a
través del nostre treball amb Monòlegs des de l'Exclusió, Biblioteques Humanes, Grup de
Dones, programa Antenes, plataforma Jo SÍ Sanitat Universal i campanya CIE No.

A més de tot això, podem destacar el treball comunitari desenvolupat des de la
nostra associació en el barri d'Orriols, en el qual totes ens implicàrem en major o menor
mesura i que va ser rebut amb gran entusiasme tant per veïnes i veïns com per altres
associacions i grups diversos presents en el barri. Una tasca intensa i àrdua en ocasions que
finalment ha desembocat en la creació a principis d'enguany de l'Associació Orriols Con-viu
en la qual seguim participant dia a dia.

Per altra banda, del 12 al 14 de desembre van tenir lloc unes Jornades de Reflexió a
les quals vam assistir tant l'Equip tècnic com la Junta i voluntaris. L'objectiu d'aquestes
Jornades era replantejar mètodes de treball i objectius de l'associació, així com revisar el
Pla Estratègic amb la finalitat de treballar d'una forma més efectiva. En la present
Assemblea compartirem amb totes i tots el resultat d'aquest treball.

Si bé la valoració del treball i la situació de l'associació són positives, no podem dir el
mateix de la realitat que ens envolta. Les batudes racistes i els mecanismes de repressió i
persecució de la població migrant s'incrementen i els grups ultres actuen amb impunitat en
la ciutat. I cal recordar, perquè no podem permetre que s'oblide, que 2014 es va iniciar amb
la terrible massacre en la platja del Tarajal, en la qual 15 persones migrants van morir el dia
6 de febrer per la intervenció de la Guàrdia Civil espanyola en una actuació sense
precedents. Un fet que va soscavar la confiança de qui lluitem dia a dia per aconseguir un
Estat on es respecten els DH de totes les persones. També ens va omplir d'estupor i ràbia,
sentiments que van acabar convertits en força per a lluitar amb més afany per aconseguir
el nostre objectiu: arribar a un Estat de Dret real i efectiu.

Un cop més, l'única solució per a assolir la justícia i la igualtat és seguir defensant el
dret de tots els éssers humans a circular lliurement allà on creguen que poden aconseguir
una vida millor i això és una cosa que cap Estat ni sistema econòmic pot negar a ningú.

Begoña Llabata Sánchez 
PRESIDENTA 
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Persones ateses el 2014, perfils i

demandes principals dels nostres nous

usuaris.

El nostre objectiu: Des de l'àrea d'acollida aspirem a
augmentar el benestar de les persones, la seua
participació en l'associació, en el barri i en la societat.
Volem incrementar el sentit de pertinença a l'associació,
facilitar que les persones migrants siguen les ames dels
seus propis processos, enfortir les seues xarxes,
propiciar processos de transformació social i, és clar,
facilitar el treball de la resta d'àrees de l'organització.

Els nostres enfocaments: Treballem des d'un
enfocament de drets i de drets humans. Tota
persona és subjecte d'uns drets i des d'allí
acompanyem el procés per a fer-los realitat. El
nostre treball es desenvolupa en un enfocament
multicultural i divers. Considerem la vida de la
persona, tant en el seu país d'origen com des de la
seua arribada a territori de l'Estat. No podem
oblidar els profunds processos de vulnerabilització
que pateixen les persones vingudes de fora i molt
més quan es tracta de dones o menors. Intentem
incorporar aquesta diversitat de mirades en el
nostre treball, covençudes que la complexitat ens
enriqueix.

Activitats desenvolupades

Des del Servei d'Acollida es realitzen diàriament al
voltant de 25 atencions, tant d'informació i atenció
directa com derivacions als diferents programes. Durant
el 2014 s'ha registrat a 950 persones que han acudit per
primera vegada a València-Acull i amb qui s'ha iniciat un
Pla d'Intervenció Individualitzat des d'algun dels
programes de l'entitat.

A nivell qualitatiu destaquem qüestions importants, que
continuen amb la tònica d'exercicis precedents i que
sens dubte influeixen i han influït en l'execució del
projecte:

Persisteixen les problemàtiques plantejades sobre
cobertura de necessitats bàsiques i de manteniment
d'habitatge.
Ha augmentat la precarietat i vulnerabilitat de les
persones, donat l'increment del risc d'exclusió social.
L'escassesa generalitzada de recursos -públics i privats-
ha determinat l'increment del treball en xarxa i
comunitari, maximitzant esforços i evitant duplicitats.

Programa d'Acollida

Les dades que analitzem en aquest apartat, corresponen a aquelles persones que van acudir per 
primera vegada a València Acull durant el 2014 , no corresponent-se amb la suma de totes les 
persones ateses des dels diferents programes, que és molt superior.
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Programa d'Acollida

Tallers i xerrades:

- - Empleades de la llar: papers, drets i una mica
més...

- Prestacions socials: “l'atur”

Edició de tríptic informatiu general, on es donen a
conèixer els serveis que presta l'organització

Edició fullet “com participar en les eleccions
municipals: el nostre dret al vot”

Publicació de manual intern d'Acollida, on
s'estableixen els protocols d'actuació i derivació
que faciliten l'activitat de les persones
encarregades d'Acollida i una millor i adequada
atenció a les persones que arriben a
l'organització

Actualització permanent de la guia bàsica de
recursos

Accions d'informació i difusió d'activitats de València-
Acull o d'altres activitats d'interès.

REPTES

Millorar els nivells de coordinació entre el personal
adscrit a l'àrea i la resta d'àrees i espais de treball de
València-Acull.

 Desenvolupar un procés de formació permanent.

Millorar les accions d'informació i difusió
d'activitats, tant externes com internes.

Equip
Gràcies a totes i tots:
Ana Mª Kruguer, Boubackar, Sara, Carol, Borja, Caina, Lydia, 
Patrique Bandiacky, Jhader Riascos, Ángel Herrera, Mor 
Diagne, Mamady Sacko, David Ikola, Begoña Llabata, Sara 
Verdú, Tito i Manuela Garza, qui va coordinar un 
meravellós manual que ens va deixar elaborat abans 
d'haver de regressar al seu Mèxic natal. Des d'Acollida, la 
continuem trobant molt a faltar...
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Àrea  Jurídica

OBJECTIU

Oferim informació, acompanyament i assessorament
en qüestions relacionades amb la normativa i la
pràctica administrativa del Dret d'Estrangeria, a més
de temes relacionats amb la legislació laboral, a
persones migrants extracomunitàries siga quina siga
la seua situació administrativa (amb o sense papers),
amb l'aspiració de facilitar la seua vida en el nostre
territori.

Treballem conscients que les persones són subjecte
de drets. Per això ens esforcem a donar a conèixer
els drets, convençuts que qualsevol dret que no es
coneix és dret que no es defensa. I el dret que no es
defensa, és dret que es perd.

CONTEXT

El context de crisi segueix assotant amb especial
virulència el col·lectiu migrant. Les vies legals per a
obtenir permisos de residència i/o treball cada
vegada estan més tancades. Els permisos
d'arrelament i el requisit legal d'anar acompanyats
d'un contracte de treball fan quasi inviable la seua
obtenció.

La renovació de permisos per a la gent que ja els
tenia, a priori manté vies menys demolidores, ja que
l'Oficina Única d'Estrangers manté un assoliment
obtingut per les organitzacions com és flexibilitzar
els criteris per a la renovació. D'aqueixa manera, la
concessió de renovació de permisos de residència i
treball, requereix acreditar un mínim de tres mesos
treballats, causes alienes a la voluntat del
treballador/a per a no seguir treballant o cotitzant i
haver-se inscrit en el Servef, estant en recerca activa
d'ocupació.

.

En relació amb els arrelaments familiars, les persones
que de forma sobrevinguda han vist anul·lada la
vigència de la seua targeta, poden presentar de nou
la sol·licitud per la mateixa raó (arrelament familiar),
sempre que acrediten que durant l'any anterior han
estat inscrits en el Servef o que conten amb
suficients mitjans per a viure.

La possibilitat d'una segona migració (de l'Estat
espanyol a altre país de la Unió Europea o al país
d'origen) es veu notablement dificultada per a
obtenir targetes de llarga durada UE –que permeten
treballar en altres països- per falta de continuïtat
laboral o per falta d'oportunitats de treball.

Per molt que ens pese, la tornada als països d'origen,
amb tota la pèrdua de capital social i humà que
significa, augmenta. Les vies per a l'obtenció de
nacionalitat (obtenció de cita) plantegen no poques
dificultats que des de l'equip jurídic d'Acull hem
denunciat. No obstant això, un magnífic treball en
equip ha permès l'obtenció de més de cent cites de
nacionalitat encara que no tindre contracte
obstaculitze també la seua consecució. També ens
posen altres traves. Aquestes tenen a veure amb les
entrevistes .

6Memòria d'Activitats 2014



Programa Jurídic

Equip

Concha, Diana, Leandro, Christofer, Ana Mª
Ruslan, Mónica, Isabel, Ana Mª, Miriam, Boro,
Sara i Mohssine.

ACTIVIDADES 
ACTIVITATS

Síntesi: 576 persones han rebut assessorament jurídic
en matèria d'estrangeria i relacions laborals, el que
supera els resultats perseguits. El 54,6% de les
persones que s'inclouen en els plans d'intervenció
són ateses per l'àrea jurídica, qui a més de facilitar les
informacions i assessoraments ordinaris, representa a
l'interessat en els tràmits a realitzar davant l'OUE. En
el mateix període es va prestar assessorament sobre
els diferents tràmits d'estrangeria, es va donar suport
i es va assessorar en l'elaboració de recursos de
reposició per denegació d'autoritzacions i
renovacions i es va acompanyar a tramitar expedients
davant l'Oficina d'Estrangeria, també es va prestar
l'assessorament oportú davant diverses realitats
entre les quals destaca l'accés a la nacionalitat.
.

Assessoria Jurídica d'Estrangeria: 576 persones
ateses amb consultes múltiples: renovacions,
nacionalitat, recursos administratius, arrelaments
socials, règim sancionador i reagrupaments familiars,
principalment. S'han pres nombroses cites prèvies
per a comunitari/es, per a posar empremtes per a
expedició de targetes, per a sol·licitar ajudes, per a
nounat/des a Espanya i fora d'Espanya, s'han tret
taxes per a informe d'habitatge, per a parelles de fet,
per a expedició de targetes, renovacions… I s'han
atés demandes d'accidents de trànsit -mediació
davant asseguradores-.

Assessoria laboral: s'incrementen les atencions.
Contractes, nòmines per a reagrupació familiar,
prestació per menors a càrrec, RAI, jubilacions... Al
voltant de 100 persones ateses.

Tramitació de renovacions, que augmenten,
tendència que seguirà front arrelaments i
reagrupacions.

Acompanyament a tramitar expedients davant les
Oficines d'Estrangeria a 80 persones: arrelaments
familiars, socials, quedant la reagrupació familiar en
cotes mínimes, com els anys passats.

Nacionalitat: més de 100 expedients.

FORMACIÓ

“Empleades de la llar: papers, drets i una mica
més...”

“La protecció social per desocupació: l'atur”.

“Curs de voluntariat València-Acull”

“Els drets o la seua absència en els Centres
d'Internament”

REPTES

-Continuar amb els nivells d'atenció i augmentar els
registres d'atencions.

-Incrementar la detecció de situacions de
vulnerabilitat, com casos de violència de gènere,
discriminació per origen racial o ètnic,
desnonaments, fraus en les contractacions,
desatenció sanitària a conseqüència de les retallades,
etc., amb la finalitat de derivar-los per a un
assessorament integral, tant als programes de
l'associació com a altres recursos externs, si escau.

-Tramitar més casos de renovacions, a més dels
arrelaments i reagrupaments.

-Mantindre i consolidar l'imprescindible equip de
voluntariat.
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Àrea d'Igualtat de Tracte i No Discriminació 

OBJECTIU

Identificar i frenar la discriminació possibilitant la
creació d'eines que ens permeten donar a
conèixer què és el racisme en tota la seua
extensió és un dels nostres objectius.
Acompanyar les víctimes per a identificar la
discriminació en els fets quotidians que
persegueixen les persones migrants:
discriminació en l'ocupació, l'habitatge, l'accés a
la salut, l'educació, accés a llocs públics o d'oci,
etc...; fins a eixes altres pràctiques de
l'Administració que dificulten o impedeixen la
vida de les persones: identificacions per perfil
ètnic, lleis discriminatòries, tancaments en
centres d'internament, deportacions, gestió i
militarització de fronteres...

Des de l'àrea assessorem, proporcionem
informació i eines que permeten identificar i
combatre la discriminació. A més pretenem,
juntament amb altres organitzacions, possibilitar
la creació de xarxes de migrants en lluita contra
el racisme i fomentar un moviment social en pro
de la igualtat de drets de totes les persones.

CONTEXT
L'actual context de crisi ha consolidat la figura de
la persona migrant com boc expiatori. Certs
discursos polítics estan alimentant la construcció
de la figura del "nouvingut" com a responsable
dels actuals dèficits de l'estat de benestar i la
manca d'ocupació. D'aquesta manera estan
sorgint discursos xenòfobs que encoratgen a
rebutjar i expulsar del nostre territori aquelles
persones que han vingut des de lluny fugint de
condicions indignes o en l'intent de salvar la
pròpia vida. Sota el paraigua del "els espanyols
primer" s'amaguen perilloses ideologies i
pràctiques excloents que oscil·len entre actituds
passives fins al crim d'odi. Mirem sense més, els
atacs al Centre Cultural Islàmic o els Bancs
d'Aliments amb el lema “els espanyols primer”
que Orriols ha patit i segueix patint en aquests
temps.

Constatem la falta d'eines suficients que ens
permeten lluitar contra aquesta xacra social.
Exigim el compliment de la normativa ratificada
per l'Estat espanyol en matèria de Drets Humans
i Dret Antidiscriminació, la posada en pràctica de
protocols d'identificació de conductes
discriminatòries, reivindiquem l'aprovació d'una
llei d'atenció integral a les víctimes del racisme i
la xenofòbia, celebrem la creació de la fiscalia
d'igualtat de tracte i no discriminació i subscrivim
totes les crides d'atenció que el Relator de
Nacions Unides ha fet a l'Estat espanyol per les
seues pràctiques discriminatòries o racistes.

L'Estat espanyol manca de dades fefaents que
ens puguen donar una xifra aproximada de
quant estés està el fet discriminatori, manca de
procediments a implementar en les seues
institucions o forces i cossos de seguretat que
puguen posar fi a aquest desastre, perseguir els
culpables i evitar la impunitat. Per això des de
València- Acull seguirem lluitant per, en la
mesura de les nostres possibilitats, acabar amb
el racisme, convençudes que "tots els actes de
discriminació violen els nostres drets i atempten
contra la nostra dignitat" i per això, hem
d'acabar amb ells.
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MEMÒRIA D'ACTIVITAT:

- Assessoria Jurídica a Persones Víctimes de
Discriminació.

- Interlocució, mediació, acompanyament i
assistència a víctimes.

- Denúncia de la Discriminació davant
institucions: Principalment a la Sindicatura de
Greuges, Fiscalia d'Igualtat de Tracte i No
Discriminació i alts responsables de les Forces i
Cossos de Seguretat de l'Estat com el Ministeri de
l'Interior i la Subdelegació de Govern de València.

- Investigació sobre tracte discriminatori:
mitjans, partits polítics, eleccions europees.

- Observatori i denúncia contra les batudes
racistes.
- Observatori i denúncia contra els vols de
deportació de migrants.

Tallers i Xerrades obertes al públic:

- Principi d'Igualtat en la comunitat africana.
- Identificacions per Perfil Ètnic. Què fer amb i

en les batudes racistes?
-Fronteres, centres d'internament i batudes

racistes.
- Què són i què fem amb les batudes racistes?

Aturem-les.
- Què són i què fem amb els CIE? Tanquem-

los.
- Construcció imatge de persones migrants en
els mitjans de comunicació.

Tallers i Xerrades de formació interna:

- Què és el Racisme?
- Islamofòbia, estereotips i prejudicis front la

comunitat musulmana.
- Acompanyament psicosocial a víctimes de
racisme i discriminació.

Xarrades de difusió del programa:

- Màster Internacional de les Migracions-
Universitat de València.
- Jornades d'Igualtat de Tracte i No
Discriminació. Cine-Fòrum Ca Revolta.

Campanya fotogràfica víctimes de racisme.

REPTES PER AL FUTUR

Incrementar la detecció de situacions de
discriminació que es produïsquen tant en l'àmbit
privat com en el públic.

Col·laborar amb les institucions identificant i
denunciant males pràctiques, així com fent
propostes que ajuden a engendrar protocols
d'actuació.

Col·laborar amb els mitjans de comunicació de
manera que siguen conegudes per la societat les
pràctiques discriminatòries.

Consolidar un equip d'activistes o voluntàries.

Continuar la col·laboració amb la Campanya pel
Tancament dels Centres d'Internament
acompanyant les víctimes de reclusió,
denunciant les pràctiques contra els drets
humans i cooperant en el treball desenvolupat a
nivell estatal.

Afermar la creació d'un Observatori contra les
Batudes Etnico-nacionals.

Àrea d'Igualtat de Tracte i No Discriminació

Equip

Manuela Garza, Carol Martínez, Mor 
Diagne, Linda Svilane, Lara Silvestre, Borja, 
Gloria, Aurea Ortiz, Lydia Garachana, Fatma
Mamadou, Sara Verdú
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• CONTEXT SITUACIÓ ALLOTJAMENT I SENSELLARS                                 

Mancances respecte als sensellars a la ciutat de València:

* Alberg de baixa exigència
• Alberg i recursos per a famílies
• Escassetat de places d'alberg i allotjaments temporals
• Problemàtica dels temporers
• Programes socials que s'adapten a les problemàtiques
de les persones que viuen en situació de carrer o de   
sensellar.
• Falta d'habitatge social
• No hi ha un programa integral que lluite per a prevenir 
i eradicar el sensellar.
• La problemàtica de la pobresa energètica.
• La discriminació associada al sensellar com és la 
aporofòbia.
• La deterioració en la salut per l'exclusió sanitària la 
població afectada pel sensellar

Sensellar: “persones que no poden accedir o
conservar un allotjament adequat, adaptat a la seua
situació personal, permanent i que proporcione un marc
estable de convivència, ja siga per raons econòmiques o
altres barreres socials, o bé perquè presenten dificultats
personals per a portar una vida autònoma”

Inclou les categories de (classificació ETHOS)

• “sense sostre”,
• “sense habitatge”,
• “habitatge insegur”
• “habitatge inadequat”

El País Valencià acull a 4.692 persones sense llar, l’11% 
de tot l'Estat espanyol.
La demanda detectada és d'un perfil bastant homogeni, 
homes que representen una exclusió social en la seua
dimensió més extrema, homes que a més de no disposar
d'un sostre, no disposen d'una llar.

Persones que han arribat, en la majoria dels casos en 
qualitat d'immigrants econòmics, reiniciant les seues
vides partint d'una situació d'extrema vulnerabilitat, els
seus processos migratoris

Pisos d’Acollida

FINALITAT PROGRAMA 
D'ALLOTJAMENT

• Oferir una xarxa de pisos d'allotjament 
temporal a les persones immigrants en situació 
d'emergència.
• Facilitar l'accés a les persones 
immigrants als recursos específics en matèria 
d'allotjament.
• Procurar la satisfacció de les necessitats 
bàsiques i d'allotjament a persones immigrants 
en situació de vulnerabilitat social.
• Desenvolupar l’ocubabilitat i capacitant a 
les persones beneficiàries en les competències 
necessàries per a la seua incorporació al 
mercat de treball.
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ACTIVITATS:

1. Acolliment i Informació

2. Proposta i elaboració del projecte d'intervenció
individualitzat.

3. Acolliment en pis

•Allotjament i manutenció
•Assessorament
•Formació;
•Intervenció de les diferents àrees de l'Associació i
gestions corresponents;
•Suport Laboral;
•Borsa d'habitatge;
•Assessorament jurídic;
•Àrea sanitària;
•Educació;
•Suport social;
•Suport psicològic:
•Creació de xarxes social
•Foment de la participació social en la comunitat.
•Acompanyaments;
•Seguiment i evolució de casos.

4. Eixida del pis d'acollida
Avaluació;
Seguiment;

RESULTATS

S'han atès a 35 persones dins del programa, 20
homes i 15 dones, d'elles, s'han allotjat 18, sent 4
homes, 5 dones i 9 menors.

La forma d'accés prioritària al programa ha sigut la
derivació per mitjà de serveis socials (5), altres ONG o
associacions (3), seguit de l'accés directe de
l'associació (5) i finalment per la derivació des d'un
altre recurs municipal o autonòmic (2).

El perfil de les persones allotjades és el següent, el
45% són homes enfront del 55% de dones. Açò es deu
al fet que es computen els xiquets menors. No
obstant açò, analitzant la població adulta, també és
quasi paritària (4 homes i 5 dones)

Les nacionalitats de les persones allotjades han sigut
molt variades, però al fet que l'algeriana ha sigut la
més majoritària (27,7%). La resta han sigut la
marroquina (22%), Guinea Bissau (5,5%), Mali (5,5%),
Nigèria (16%), Senegal (5,5%), Costa d'Ivori (5,5%) i
Nepal (12%).

Pisos de Acogida

Equip

Emilie, Tamara, Sergi, Lorena, Patrick, María, Dídac, 
Martín, Luisa y Ana.

REPTES PER Al FUTUR

Evidentment no es pot atendre totes les
demandes, ja que la falta d'accés a l'habitatge és un
problema generalitzat. A açò, s'ha de sumar la
situació de pobresa energètica que pateixen
moltíssims habitatges en l'actualitat. No és una
qüestió d'activitats, sinó de recursos i d'incidència
en matèria d'habitatge. L'existència d'autèntics
habitatges socials permetria a les famílies poder
mantenir-se.

Existeixen moltíssims perfils davant els quals
ens estem trobant i que no podem atendre.
Fonamentalment per dues qüestions. D'una banda
tenim a les persones nacionalitzades, els qui
malgrat escapar de l'apartheid jurídic al que són
sotmeses les persones migrants, segueixen patint la
majoria de vulnerabilitats de les persones migradas.
I no obstant açò no poden accedir als recursos
especialitzats. L'altre perfil és el de grups mono,
però on la persona adulta no és la mare, sinó l'àvia,
el pare o una altra referència familiar.

han obedecido a la lógica de la desesperación, ya que la falta de oportunidades y expectativas en su país les ha hecho decidirse a 
buscar nuevas oportunidades en otros lugares, a pesar de sus riesgos
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Programa d’Habitatge

rograma d’Habitatge

Programa d’Habitatge

CONTEXT i SITUACIÓ HABITATGE 2014

El 16% dels habitatges de la Comunitat Valenciana
estan deshabitades, constituint més de mig milió de
cases buides. A València hi ha entre un 14,2 i 16,1,
equiparant-se amb la mitjana espanyola.

A València hi ha un total d'1.452.545 habitatges, de
les quals 1.014.658 són principals. 223.885 són
secundàries. 1.217.898 són habitatges buits. En la
ciutat de València hi ha censades 792.054 persones i
419.929 habitatges. El 78,3% són principals, el 13,6%
són buides i un 8% són secundàries.

Manques en matèria d'habitatge:

L'exclusió residencial que es converteix en un canvi 
cap a la segregació i la marginació. Impedint l'accés a 
altres drets bàsics.

L'elevat preu dels habitatges. Constatem que el 
preu de l'habitatge en lloguer ha baixat molt 
lleument.

Pràctiques abusives per part d'agències
Immobiliàries.

Absència del lloguer social

No existeixen itineraris d'allotjament ni solucions 
intermèdies entre l'allotjament d'emergència i el 
lloguer d'habitatge.

Amuntegament, assentaments, i ocupació 
d'habitatges buits.

Dificultats jurídic – administratives, com la falta 
d'empadronament i, denegació d'informes positius 
d'habitabilitat dels habitatges per a reagrupament 
familiar o la retirada de la targeta sanitària.

La pròpia condició d'immigrant suposa un hàndicap, 
doncs la persona immigrant pot patir inestabilitat 
jurídica, precarietat econòmica, factors de pobresa o 
exclusió social, racisme i desarrelament.

Augment de desnonaments per hipoteques i 
impagaments de lloguer

FINALITAT DEL PROJECTE:

Facilitar l'accés a habitatge digne a les persones
migrants, facilitant informació i mediació adequada
per a l'accés i manteniment de l'habitatge, afavorint
el seu accés als recursos socials existents, i
sensibilitzant a la societat sobre la problemàtica
quant a l'accés a dret a un habitatge digne.

•ACTIVITATS DEL PROJECTE:

Creació de Borsa d'Habitatge de Lloguer i 
d'Habitació i mediació per al seu accés.

Mediació amb les persones propietàries de 
l'habitatge de cara a aconseguir el manteniment de 
la mateixa per part de les persones ateses.

Informació i assessorament sobre ajudes de lloguer
públiques i privades

Informació, assessorament, derivació i/o 
acompanyament als serveis socials o municipals o 
altres recursos socials.

Informació i inscripció en el programa de lloguer
social.

Assessoria legal en matèria d'arrendaments.

Assessoria legal en matèria d'hipoteques.

Acompanyament en la cerca habitatge.
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EQUIP:
Arturo, Lorena, Patrik, Lourdes, Ana.

Programa de Vivienda

RESULTATS DEL PROJECTE:

La majoria de persones ateses són d'Equador, el
Marroc i Algèria. En general, cerquen trobar un
habitatge més barat o en millors condicions,
desistint moltes vegades per la situació del
mercat immobiliari. En la seua majoria són
residents del barri d’Orriols, barri popular.

Estem atenent molts casos, que són més de tipus
social ja que estan relacionats amb la pobresa
energètica. Hi ha poca alternativa, més enllà de
promocionar l'habitatge compartit, que implica
moltes dificultats i és rebutjada per la majoria (el
principal és per la convivència entre menors). A
les habitacions en oferta hi ha dificultat perquè
accedisquen els homes perquè són dones els qui
les lloguen. Hi ha molta dificultat a generar
confiança perquè la gent té moltes males
experiències amb els impagaments i davant les
dificultats econòmiques.

REPTES PER Al FUTUR

La majoria de persones que han assistit al
programa, davant la dificultat de no tenir
ingressos, i no disposar d'ajudes econòmiques,
no han pogut mantenir el seu habitatge. Ja que
la solució no era tant una qüestió de mediació
sinó de falta de recursos econòmics. De la
mateixa forma, els qui volien optar a un
habitatge han tingut les mateixes dificultats. Des
de serveis socials s'ha retallat tant, que la majoria
de famílies han quedat excloses. De fet la gran
majoria de persones usuàries, eren demandants
d'ajudes socials i econòmiques amb una
problemàtica associada que complicava encara
més la situació.

S'hauria de fomentar l'habitatge social, i que es
mobilitze el parc d'habitatges buits.

OBJECTIUS

•Enfortir la mediació per al manteniment del seu
habitatge

•Fomentar l'opció d'allotjament compartit com a
estratègia per a accés i manteniment, realitzar un
major seguiment de casos de tant d'accés, pèrdua de
l'habitatge habitual, impagaments, ocupació, o
sensellars, així com ampliar el treball en xarxa amb
altres entitats i amb la PAH (Plataforma d'Afectats
per les Hipoteques)

•Assessorar en matèria de drets i obligacions en
relació a la llei d'arrendaments urbans, sobre
hipoteques i accés a recursos socials.

•Assessorar en formes alternatives d'accés a
l'habitatge.

•Denunciar la gravíssima situació immobiliària, on
l'habitatge segueix sent objecte d'especulació de
lucre en comptes de considerar-se un dret bàsic.

EQUI
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Campanya CIEs NO

EQUIP:
Sara, Ana, Xavi, Lorena, Tito, Virginia.

La Campaña “CIEs No”, Campaña por el
Cierre de los Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIEs), es un espacio donde
confluyen varias personas, organizaciones
de defensa de los Derechos Humanos, de
lucha contra el racismo y la xenofobia,
colectivos sociales y asociaciones
vecinales.

Durant l'any 2014

S'han presentat més de 30 denúncies
davant els jutjats.

Existeixen diversos procediments oberts
sobre delictes de tortura i maltractaments.
.
Hi ha hagut una plaga de Xixas, que ha
durat més de 6 mesos, que ha sigut
evidenciada

Va haver-hi una vaga de fam massiva
secundada per quasi 100 persones.

Les condicions estructurals del CIE de
Sapadors segueixen sent inhumanes i
degradants.

S'ha realitzat la VII marxa en
commemoració del dia de les persones
migrants. Es va unificar amb la
manifestació en contra de la Llei
Mordassa, que va acabar finalment en el
CIE de Sapadors.

S'ha ampliat el treball sobre el cicle de les
repressions, tant en les deportacions com
en la Frontera Sud. Havent-se elaborat
materials i informes.

S'ha enfortit l'equip de voluntariat de
l'associació dins de la Campanya
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CONTEXT SITUACIÓ OCUPACIÓ 2014

En l'àmbit laboral s'ha empitjorat la situació
de les persones migrants, els alts nivells
d'explotació laboral en sectors com l'agrari o el
domèstic, augment de l'economia submergida i
empitjorament de les condicions laborals,
dificultat per a cotitzar prou per a poder
renovar, la qual cosa suposa volta a la
irregularitat administrativa, impossibilitat
d'obtenció d'un contractereal que reunisca els
requisits per a la sol·licitud d'arrelament,
esgotament de prestacions i derivat de tot açò
un augment de la pobresa i les situacions de
greu dificultat per a la cobertura de necessitats
bàsiques.

Programa d'Orientació i Inserció Laboral

ACTIVITATS I RESULTATS DEL PROJECTE

 Persones Ateses des del programa: 232
persones (143 dones – 89 homes).

Permís de Residència i Treball
Extracomunitari: 116

En situació Irregular: 63
Amb Nacionalitat Espanyola: 45

 10 Cursos d'Informàtica: 47 alumnes
 6 Cursos d'Orientació laboral: 48 alumnes
 Participants GABE: 72 nous participants

 Curs d’atenció i cura persones dependents: 9
alumnes
 Curs Tallerista: 13 alumnes
 Curs Atenció al Client: 11 alumnes
 Taller Idees Emprenedores: 12 alumnes
 Curs Emprenedors/as: 24 alumnes

A més en col·laboració amb l'Àrea
d'Integració educativa s'ha llançat curs de reforç
de castellà per a l'obtenció del permís de
conduir, i juntament amb l'àrea de sensibilització
acciones de sensibilització amb treballadors
agrícoles i un altre d'acostament a la realitat i
contractació responsable de les empleades de la
llar.
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REPTES DEL FUTUR

Ens plantegem com a reptes per al 2015
l'aconseguir mantenir i a poder ser, incrementar
el nombre d'activitats, atencions i participants de
les mateixes.

Realitzar un major esforç en les labors
d'intermediació laboral directa amb particulars i
empreses

Reforçar la part d'emprendiment on es
promocionen les capacitats, sabers i professions
de nuestres usuaris/es, fomentant els principis,
valors i mètodes de l'economia social

Fomentar la creació de grups específics de
cerca d'ocupació per sectors.

Cercar mètodes alternatius per a la cerca
d'ocupació i de fonts d'ingressos entre nuestres
usuaris/es

Efectuar una major coordinació d'activitats i
seguiments així com la realització d'accions
conjuntes amb la resta d'àrees de l'entitat

Realitzar una major labor d'incidència i
denúncia de les situacions de discriminació i
explotació laboral principalment dels sectors
agrícola i d'ocupació de llar.

EQUIP:
Ana García, Cristina Porter, Fani Darás, Juan García,
Joana González, Jose Luís Ferrandis, Juanjo Palomares,
Juanjo Sales, Manuel Carrasco, Mario Jurado,
María Fernández, Martin JuliánMercedes Bonet,
Vicente Borredá
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Sanitat    

CONTEXT

Després de la publicació en 2012 del RDL
16/2012 de mesures urgents per a garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i
millorar la qualitat i seguretat de les seues
prestacions, el model de sistema universal de
sanitat, passa a ser-ne un d'exclusió,
condicionant el dret o l'accés a complir
determinats requisits per a ser assegurat o
beneficiari del sistema, excloent del seu accés,
entre altres col·lectius o situacions a persones
migrants en situació administrativa irregular.

Encara que aquest RDL manté l'atenció
sanitària d'alguns grups poblacionals com són:
embarassades, menors, urgències, sol·licitants
d'asil i víctimes de tracta, aquesta s'està donant
de manera totalment irregular, produint-se casos
de desatenció, facturació i compromisos de
pagament en aquests grups, que produeix una
barrera d'accés i inclumpleix amb els mínims
establits en aquest RDL.

Així mateix a la Comunitat Valenciana es va
engegar el Programa Valencià de Protecció a la
Salut, que pretenia donar cobertura sanitària a
població migrant en situació administrativa
irregular mentre complira determinats requisits,
el qual a més de seguir deixant fora a molta
població, resulta ser un programa fantasma atès
que hi ha escassa informació sobre el mateix, no
s'ha realitzat cap campanya informativa entre la
població possiblement beneficiària i la
informació de la qual disposa el personal
administratiu i per tant la que transmet és
insuficient, instaurant el missatge que “no es té
dret” assumit tant pels professionals i les
persones afectades.

.

ACTIVITATS

Formem part activa de ODUSALUD Observatori
del Dret Universal a la Salut de la Comunitat
Valenciana. Constituït actualment per 75 entitats
civils, l'objectiu del qual, és vetlar pel compliment de
el dret universal a la protecció de la salut dels
ciutadans/es, mitjançant el registre de casos de
vulneració, l'elaboració d'informes i realitzant
accions informatives i formatives. Al seu últim
informe publicat al novembre de 2014, s'han
arreplegat 1004 casos de desatenció sanitària , i d'ells
98 casos han sigut menors de edat

També formem part activa de la Campanya JO SI
SANITAT UNIVERSAL VALÈNCIA plataforma que
promou la desobediència civil enfront de la reforma
sanitària recollida en el Reial decret-Llei 16/2012,
mitjançant l'acompanyament de persones afectades
de manera que s'assegure l'assistència sanitària dins
del Sistema Nacional de Salut, així com tractar de
visibilizar i denunciar les conseqüències del RDL i
aconseguir la seua derogació.
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Realitzem una atenció directa a les persones
afectades per l'exclusió sanitària orientant i
informant sobre com obtenir la targeta sanitària en
el cas que es puga o veient de quines maneres
alternatives poden ser ateses

Participem activament del Grup d'Informació,
Formació, Sensibilització de Odusalud, mitjançant la
qual i juntament amb JO SÍ SANITAT VALÈNCIA hem
realitzat:

 xarrades en associacions de migrants,

 reunions amb professionals d'altres entitats,

 elaborat material de difusió, participat en stands
informatius,

 participat en acompanyaments,

 realitzat mediació per a facilitar l'accés,

 participació del grup de treball de RUTES
JURÍDIQUES on s'han establit uns protocols
d'actuació jurídica en els diferents supòsits de
desatenció i d'exclusió i facturació.

 Participat en les campanyes #*YoElijoSerHumano
i #*EscribePorTuSalud

18Memòria d'Activitats 2014



CONTEXT
Durant l'any 2014 hem pogut comprovar com en
moltes ocasions els instituts posen traves a la
incorporació de joves nouvinguts, de manera que
molts d'ells/elles assisteixen a les classes de les
escoles d'adults, com única opció per a obtenir el
certificat d'Educació Secundària.
Els Centres de Formació Bàsica de Persones Adultes
(CFBPA) de València es troben saturats però, a pesar
de les necessitats de formació de les persones
adultes immigrants, un any més les administracions
obvien la situació i segueixen sense engegar altres
recursos de qualitat (les classes en centres oficials
segueixen sovint en mans de persones no
especialitzades), per al funcionament dels quals
podrien aprofitar-se, per exemple, les Universitats
Populars.

Per a molts joves d'entre 12 i 16 anys resulta
pràcticament impossible trobar un lloc on poder
reforçar els seus coneixements de castellà i valencià.
Pensem que els Centres Municipals de Joventut
podrien fer un treball important en aquest sentit.

La majoria de joves i persones adultes immigrants
estudien les llengües autòctones en ONG, on el tipus
i qualitat de l'ensenyament varien enormement.
Les entitats d'Orriols i Torrefiel amb programes
formatius per a persones immigrants (La Casa
Grande, Mano Amiga, etc.) han hagut de disminuir la
seua oferta. I València Acull, per la seua banda,
manté i diversifica les seues, realitzant-se aquestes
en diversos espais del barri (local d'Orriols Conviu,
col·legi Sant Antoni Abad, Centre Municipal de

Joventut, CFBPA Vicent Ventura).

ACTIVITATS

- Atenció i assessorament de les persones
participants en les activitats (296 joves i persones
adultes menors de 50 anys, procedents de Marroc,
Equador, Mali, Bolívia, Senegal, etc. Ha augmentat el
nombre de persones d'Índia, Pakistan i Ucraïna).
- Treball coordinat amb el CFBPA Vicent Ventura:
orientació sobre itineraris formatius a menors i
persones adultes; informació sobre homologació de
títols; alfabetització, aprenentatge d'idiomes per
ordinador; incorporació a ensenyaments reglats de
joves de 17-18 anys.
- Classes d'idiomes: 21 grups de castellà, 3 de
valencià, 6 d'anglès. Grups de conversa en castellà i
anglès.
- Classes de suport per a l'obtenció del permís de
conduir (amb l'àrea laboral).
- Biblioteca multicultural.
- 9 activitats de trobada i coneixement de l'entorn
(amb sensibilització i habitatge): cinema, museus,
parcs, exposicions, etc.
- Taller de comunicació intercultural (amb
sensibilització).
- Assistència a jornades formatives sobre educació i
altres àrees de l'associació; Curs d'anglès online.
- Participació en el grup d'educació d'Orriols Conviu.
- Recerca de noves línies de treball amb Red Acoge..
- Participació en fòrums i plataformes relacionades
amb l'ensenyament d'idiomes i la formació de les
persones immigrants.

Programa d'Integració Educativa
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OBJECTIUS 2015

Dotar de “més” caràcter propi les classes d'idiomes en
col·laboració amb altres àrees de l'associació, definint amb
elles nous continguts (materials) i formes de treball, amb
l'objectiu de recolzar als i les alumns en el coneixement i
defensa dels seus drets

Continuar facilitant als i les alumnes espais periòdics de
trobada en els quals compartir activitats, converses, aficions,
etc. amb persones del barri i/o relacionades amb l'associació
(tertúlies, grups de conversa, …)

Afermar les classes d'alfabetització, lectoescriptura i castellà
en general amb ajuda de programes d'aprenentatge de la
llengua per ordinador i mitjançant el recolzament en el
maneig d'eines informàtiques

Donar resposta des de l'associació o aconseguir que entitats
públiques atenguen necessitats detectades, tals com el
suport escolar a joves d'entre 12 i 16 anys i les classes de
castellà a mares i pares de xiquets/es en edat escolar

Editar materials informatius en diferents idiomes

Mantenir i estrènyer la col·laboració amb entitats les línies de
les quals de treball convergeixen amb les nostres

I, com no, continuar i millorar les activitats que venim
desenvolupant des de fa anys: classes de castellà, valencià,
anglès, permís de conduir, visites culturals, biblioteca, etc.

Programa d'Integració Educativa

EQUIP
Veronique Petit, Teresa Torres,

Stephen Jennings, Eloy Alamán, Alfredo
Camarena, Giuseppe Ponzio, María
Such, Marga Lorente, José Casanova,
Annachiara Maniscalco, Mª José Marín,
Jesús Gascó, Gloria Bartolomé, Irene
Olgado, Marta Castaño, Mercedes Ayza,
Nacho Gimeno, Mustapha Lamin,
Veronica Petreanu, Ricardo Muñoz,
Nuria Domínguez, Miguel Roig, Mª José
Carral, Laura Perucho, Jhensy
Quiñonez, Jesús Gascó, Cecilia Silva,
Antonio Ruiz, Alberto Gimeno, Mª Pilar
Martín, Doris Aranda, Antonio Deltoro,
Helena Alonso, Marcos Calatayud,
Llorenç García, Marta Orquín, Alberto
Bravo, Ainhoa Fernández, Javier Costa,
Luisa Vea
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Sensibilització

CONTEXT

És necessari que les persones immigrants
mantinguen i amplien els drets que tenen, per a
estar en igualtat de condicions amb les persones
autòctones. Algunes persones ja han perdut el
dret a la salut gratuïta i és molt probable que se
seguisquen llevant drets als grups més
vulnerables. Cada vegada més, les persones en
situacions precàries han de dependre de les
organitzacions solidàries o de caritat, que es
troben en una situació de dependència i
vulnerabilitat. Al mateix temps les seues realitats
estan invisibiltizades pels mitjans de comunicació
convencionals.

És important crear situacions en què les persones
immigrants tinguen veu, compartint amb unes
altres persones coneixements i experiències,
imprescindibles per a la creació d'una societat més
diversa, creativa i justa per a totes. Al mateix
temps, per a la defensa dels drets de tots/es, és
necessari que la societat entenga les causes de la
migració i empatitze amb les persones immigrants.

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

Participació → Apoderament → Sensibilització
→Transformació Social

El treball de sensibilització es basa en el
reconeixement que les persones immigrants han
de ser els/les protagonistes en la lluita per canviar
les seues realitats, sent, a voltes, necessari un
procés d'apoderament perquè açò siga possible, a
causa del desconeixement del sistema en el país
de “acolliment”, la situació vital de cadascú/na, les
limitacions que imposa viure en una societat on
se't menysprea..

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ

Monòlegs des de l'Exclusió

Són monòlegs escrits per altres escriptors (cal
destacar Moisés va matar), i el propi grup de
sensibilització de València Acull amb la implicació
del/la monologuista, reflectint la seua experiència
com a persona immigrant. Normalment participen
de 6 a 10 monologuistes.

En 2014 realitzem 7 actuacions: Plaça Piñazo, Fira
Alternativa, Tavernes Blanques, Festival “Intra-murs”,
la manifestació “Dia de la Persona Immigrant”, en la
Universitat de València (Immigració Cara a Cara) i la
Universitat Politècnica (Dia Paraules o Persones). En la
universitat els monòlegs van ser en element dins d'unes
jornades d'activitats que van incloure exposicions,
biblioteques humanes, teatre i xarrades.
Es van realitzar monòlegs per a enriquir una xarrada o
un esdeveniment, ex. En les concentracions de la
Campanya CIESNO, en la conferencia “Art i Noves
Formes de Participació Ciutadana” en la Universitat
Politècnica de València, en el “Speak Out” “Empleades
del Llar i en espais radiofònics.

Biblioteques Humanes

És un tècnica on persones immigrants expliquen alguna
experiència vital a un grup reduït de “lectors”. Aquests
“llibres” porten un “títol” que reflecteix el contingut
del seu discurs. (La seua experiència a València, la
situació laboral, la seua vida en el país d'origen,
l'experiència de detenció, la tracta, les batudes
policials, etc.). El "lector", individualment o amb
companys/es, tria el seu llibre i se seu al seu costat a
escoltar la seua història que dura 15 minuts. Després es
canvia de llibre.
Hem realitzat biblioteques en la Fira del Llibre de
València i en les Universitats a més com component en
altres xarrades i tallers
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Speak-Outs

Es proporciona a les persones immigrants
l'oportunitat de presentar els seus punts de vista a
persones en situacions de poder respecte a elles.
Organitzem 2 Speak-Outs, un sobre empleades de
llar, i un altre sobre treball agrícola, tots dos
juntament amb el programa d'orientació laboral.

Xarrades i Tallers

La sèrie de xarrades sota el titule “Viatge Cap a una
Vida Millor”, incloïen tallers com a “Causes de les
Migracions”, “Fronteres Externes i Internes”,
”Integració?” etc. Utilitzem la tècnica de biblioteca
humana seguit per la ponència. També hem
participat en xarrades en les Universitats.
Organitzem el taller “Oratori” per a voluntaris/es i
usuaris/es i “L’Altra Frontera Sud” ens ajuntem amb
companys d'organitzacions de drets humans
mexicans.

Anti-Racisme Sobre Rodes

Es donen els primers passos per a engegar una
campanya de denúncia i sensibilització a través
d'actuacions en el metre i tramvia.

La Subhasta Solidària

Es va celebrar al maig en Ca Revolta amb la
presència de 130 persones. Totes les activitats
subhastades servien per a donar a conèixer València
Acull i crear llaços d'amistat i enteniment. Els sopars
i menjars organitzats per persones migrants
(Nepalesa, Marroquina, Senegalesa), a més de
donar l'oportunitat als/les compradors/es de gaudir
de la gastronomia, servisquen també com a espai
per als/les oferents a parlar de les seues cultures.

Concerts

Celebrem el Concert Solidari d'Estiu en Torre de
Virrei a L'Eliana al juny amb el suport de
l'Ajuntament, comptant amb la col·laboració de
Jady Seck i la seua banda (música Senegalesa). La
mini-subhasta solidària que es va realitzar en el
descans, servia per a recaptar fons i ampliar la base
social de l'associació.
El Concert Solidari en la Universitat Politècnica de
València al novembre, va comptar amb les
actuacions: Cor de Dones Africanes, Cor de la la
Canyada i Jady Seck. Va ser una oportunitat
d'ajuntar amants de la música i el cant de diferents
països d'origen.

Participació en Espais Radiofònics

Parlem del nostre projecte i el treball de València
Acull en: Ràdio Almassara, Ràdio Oxigene, Ràdio
Klara i Ràdio Avapace.

.

Tots i Totes a Una Per La
Diversitat

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

Dins del marc de la Carpeta,
València Acull va realitzar 25
tallers en col·legis i instituts
sobre temes d'interculturalitat,
que van arribar a 600 xiquets/es
en 2014.

En la Xarxa Puja el To Contra el
Racisme, un projecte en què
participen València Acull,
Moviment Per la Pau i Moviment
Contra la Intolerància, es va
promoure i consolidar la Xarxa
amb l'adhesió de nous centres
educatius i actuacions de
sensibilització. 22Memòria d'Activitats 2014
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Gràcies a: Cor de La Canyada, Ajuntament de L'Eliana,
Universitats de València, socis i sòcies, equip,
monologuistes i “llibres”.

Equip: Maite Puerta, Magnolia Pérez, Fátima Guisse, Tamara
Vega, Penny MacDonald, Lourdes Casanova, José Miguel
Valdivieso, Mauricio Pinto, Angela Pedraza, Carolyn Phippard,
Mor Diagne, Boubacar Kone, Pape Mboye, Elimane Nguirane,
Helio Hilario, Anastasia Kovtunova, Mamady Sako, Aurea Ortiz,
Vivian Nith, Miguel Bonfill, Carol Martinez, Lydia Garachana,
Glòria Bosch, Anna Kruger, Carla Brieba, Victor Hugo Gomez,
Juan Carlos Murcia (carteles), Cristina Meiemberg (boletín), Rafa
Laborda(blog)

Monologuistes i llibres: Fatima Guisse, Fatima Mbow, Vivian
Nith, Sina, Mohamed Konte, Embarka, Jhader Riascos, Mamady
Sacko, Boubacar Kone, Thimbo Sanz, Mariam, Magnolia Perez,
Barry, Demba, Cherifa Ben Hassine, Osita, Mor Diagne Tamara
Vega, Ana Fornes, Maite Puerta, Mauricio Pinto, Carlos Soledad,
Gloría Bosch, Modibo Coudib, Pape Mboye, Doris Esonague, Sako
Moukta, Sara, Jons, Halima, Mory Doukare, Elimane Nguirane.

Treball d'Incidència

El grup de sensibilització va visitar les Corts
Valencianes i va parlar amb representants del
grup polític Esquerra Unida sobre la situació
de les persones immigrants a València.

Iniciem un treball per a animar la participació
de persones immigrants en la manifestació
del dia de l'immigrant del 18 desembre.
Persones de diferents associacions es van
reunir durant 6 mesos, socialitzem
reivindicacions, vam crear cartells i participem
en una manifestació amb molt d'èxit.

Activitats lúdiques

Des de l'àrea de sensibilització en 2014
organitzem 4 festes “Divendres Entre –
Cultures”, cadascuna amb un tema diferent.

Amb la primera celebrem la inauguració del
nou local “*Orriols Conviu”. Abans de la festa
celebrem una cercavila pel barri d'Orriols; la
segona festa es va dedicar als/les alumnes i
professors de classes d'idiomes que van
portar menjar dels seus països; la tercera se
celebra per a la clausura del curs de
voluntariat. La festa per a tancar l'any, va ser
una festa de “reggae”.

València Acull Club de Futbol: segueixen
entrenant totes les setmanes i van participar
en un campionat amb altres equips formats
per persones immigrants.

Intercanvi Lingüístic: Juntament amb el
programa d'Integració Educativa vam crear
un espai en Orriols Conviu d'intercanvi
d'idiomes on es pot millorar el nivell i
conèixer-se.

Fons Propis

L'equip de sensibilització es responsabilitza
del marxandatge de l'associació. Concerts i
subhastes representen una font de
finançament propi.

RESULTATS

Un equip fort de sensibilització, compost per
persones immigrants i autòctones que
participen activament en les activitats.
Més de 30 persones han participat com a
“llibres” o monologuistes, empoderant-se a
través de les activitats.
Activitats de sensibilització han arribat de
forma directa almenys a 1.200 persones.
S'han impartit tallers a 600 xiquets/es i
adolescents.
S'ha aconseguit fons per a l'associació

Carpeta Educativa: Linda Silvane, Fatima Guisse, Miguel Bonfill,
Carol Martinez, Lydia Garachana, Glòria Bosch, Elimane
Nguirane, Carolyn Phippard, Marta Iranzo.

REPTES DEL FUTUR

Sensibilitzar en nous àmbits, arribar a barris i
pobles on no hem tingut presència
anteriorment.
Crear nous espais de participació, utilitzant
noves tècniques de sensibilització.
. Crear una Xarxa de Sensibilització amb altres
entitats.
Que els membres del grup es facen cada
vegada més autónoms, organitzant activitats
pel seu compte.
Millorar la implicació en les xarxes existents.
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“Orriols con-viu”  

Objectiu.
Orriols con-viu és un projecte de desenvolupament comunitari que persegueix la promoció d'un model de convivència 
intercultural en el barri d’Orriols, a través de la participació ciutadana, l'apoderament de les veïnes i veïns, el foment del 
teixit associatiu i del treball en xarxa de les entitats del barri, amb especial incidència sempre en la població migrant.

Procés i activitats.

Comencem el procés amb un
autodiagnòstic dels problemes del barri
fet pels i les veïnes, associacions i
col·lectius del barri, a través d'enquestes
i entrevistes. I identificant a les i els
actors del barri.
•1a assemblea, 27 febrer: devolució dels 
resultats de les enquestes i creació de 
grups de treball:
•Assemblees mensuals generals: 10 en el 
2014,
•Assemblees de migrants: 2
•Assemblees de comerciants: 3
•8 Grups de treball: Integració, 
Ocupació, Activitats culturals i d'oci, 
Neteja, Seguretat, Identitat de barri, 
Xicotet comerç
•Activitats:
•”els mons de Orriols”: cultures del barri: 
el vell Orriols, Dia d'Àfrica, 
Llatinomèrica…
•tallers gastronòmics
•taller de fotografia
•taller de ràdio
•taller de TV
•alfabetització digital de dones
•xarrades: desnonaments, economies 
alternatives, cooperativisme; 
associacions de veïns/es, Llei de 
Seguretat Ciutadana…
•taller de teatre
•espai de radio per a joves
•espai de dones: gimnàstica, 
reivindicació, balls, autoestima
•cinema i concerts d'estiu en el 
descampat de l'Ermita: de juny a 
setembre, tots els divendres.
•programa de ràdio(Orriols en l'ona), 
facebook Orriolsintercultural con-viu
(més d'1.000 amics/gues), pàgina web, 
butlletins
•tallers de percussió africana en col·legis 
i instituts
•grup de música, etc.

iIIgualdad, 
diversidad, 
respeto y 
solidaridad

Context
Orriols és el 2n barri de València amb població migrant, del 30 al 50 % segons les zones. Amb
un atur del 60 %, un alt percentatge de desnonaments i habitatges ocupats, moltes d'elles
en mal estat, manca d'infraestructures, desaparició del 70% del xicotet comerç, escasses
zones verdes, sense espais de trobada i sense alternatives d'oci per a joves i adults/es. Més
de 25 nacionalitats, diverses religions, coexistència separada, …Teixit associatiu dispers.
Estigmatitzat pels mitjans de comunicació. Un barri ric en diversitat i deixat de costat per
les institucions
.

igualtat, diversitat, respecte, solidaritat

VIERNES, 11 JULIO, 21.00h Bailes Latinos 22.00h 

Cine.

Descampado Pl. Ermita C/ Duque de Mandas-Orriols

Además: puestos de artesanía 
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Proyecto de desarrollo comunitario “Orriols con-vive” 

Equip: Cris, Diego, Viviana, Angélica, Miki, Anna K., Marta I., María, MarG., Mor, Bouba, Mamady, Pape, Luna,
Silvia, Roberto, Miguel Ángel, Lydia, Carol, Boro, Mari, Mariajosé, Sebas, MariamCCIV, Arturo, Mª Ángeles,
Quique, Marian LL., Mohamed M., Toni T., Denny, Gerson, Rosario, Mauricio, Eli, Musta, Mar, Ester i resta
d’equip de València Acull.

Brigades de neteja reivindicatives:

•3 en les quals es va convocar als/les veïns/es a eixir al
carrer a netejar simbòlicament exigint a l'Ajuntament
major atenció al barri i sensibilitzant al veïnat.
•Jornada per la integració, davant un repartiment
d'aliments xenòfob en el barri per Espanya 2000. Ruta
per Orriols (de la mà de Rutes del balafiament),
manifestació per la integració i concentració contra el
racisme i la xenofòbia, pels carrers del barri.
•III Setmana intercultural d’Orriols:
-xarrades, exposicions, cinema,
-ruta de tapes pels bars del barri
-jornada lúdic festiva “Orriols viu i conviu”: jocs per a
xiquets/es, contacontes, stands d'associacions del barri i
de fora, menjar típic, cercavila intercultural amb 12 grups
de música i balls del barri, espai reivindicatiu per a
Campanyes. Concerts i jam sessíon final.
Al voltant de 500 persones van passar per allí.

Resultats i assoliments.

-Més de 1000 persones han passat pel local, que es va
obrir al febrer.
-6 associacions es reuneixen de forma habitual en el local
(associacions de Serra Lleona, Nigèria, Guinea Conakry,
Mandingas, Joves del Centre Cultural Islàmic, associació
Aturats/des d’Orriols) i puntualment unes altres realitzen
activitats i reunions, com a Dones de Serra Lleona, Fent
Ciutat, col·lectiu de senegalesos/es,
RedSolidaridadPopular….
-Assessorament a l'associacionisme migrant: nova
associació de Serra Lleone, de Senegal
-Es treballen problemes del barri des de la base i s'estan
aconseguint millores. Orriols comença a estar en
l'agenda política.
-El local: punt de trobada i de referència del barri
-Creació d'espais de trobada: ruptura d'estereotips,
fonamental en la lluita contra el racisme
-Potenciació del treball en xarxa entre associacions del
barri: resposta conjunta. Orriols con-viu actua com a
nexe d'unió
-Millora de la imatge d’Orriols cap a fora mitjans de
comunicació- i cap a l'interior –sentiment d'orgull i
d'identitat dels i les veïnes-.

El futur.

No renovada la subvenció europea, Orriols con-viu
segueix de forma autogestionada. València Acull segueix
recolzant el procés però les regnes i la responsabilitat
del mateix ja estan en mans de l'assemblea i del grup
motor: un grup divers de persones i entitats que segueix
amb il·lusió i energia treballant per mantenir el local i,
sobretot, el projecte, amb el focus posat en un Orriols
més cohesionat, reivindicatiu, solidari i intercultural.
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GRUP DONES + ÀREA PSICOSOCIAL 

CONTEXT

El grup de dones de València Acull, Sawabona-
shikoba ha vingut realitzant activitats de reflexió
i tallers per a dones des de l'any XXX

En 2014, el grup de dones reforça el treball de
gènere d'Orriols Conviu, realitzant diferents
activitats, de reflexió i lúdiques per a dones tant
migrants com dones autòctones del barri
d'Orriols.

Aquest mateix any 2014, amb finançament de
Red Acoge, sorgeix la possibilitat d'engegar un
projecte de Participació Social de Dones, que
implica un suport psicològic individual a les
dones migrants, així com un treball grupal, el que
permet contractar una psicòloga 8 hores
setmanals i iniciar l'atenció psicosocial a dones,
donant així resposta a una necessitat que fins a
ara no s'havia pogut cobrir des de València Acull.

Durant el 2014 el grup de dones i el programa
psicosocial treballen de manera coordinada en
les activitats grupals, de tal manera que, a finals
de l'any, el grup de dones i l'àrea psicosocial

estan impulsades pel mateix equip.

FINALITAT DEL PROGRAMA

GRUP DE DONES

-Crear espais de seguretat i aprenentatge
conjunt des de principis feministes i de sororitat.
-Afavorir l'apoderament de les dones migrants.
-Generar espais de convivència intercultural
entre dones.

PROGRAMA PSICOSOCIAL

-Prestar atenció psicològica individual i grupal a
les dones migrants.
-Facilitar la integració social de les dones
migrants.

-Impulsar l'apoderament individual,
relacional i social de les dones.
-Promoure la participació social de les dones
migrants.
-Arreplegar informació psicosocial, a través
d'una base de dades que permeta analitzar des
de una perspectiva de gènere les dificultats
d'integració de les dones migrants.
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ACTIVITATS

GRUP DE DONES

- 2 Trobades interculturals de dones
- 4 Cine-fòrums (Te doy mis ojos, Tomàquets 
verds fregits, La Source des femmes i Real 
women have curves.)
- 4 Tallers de ball (Sierra Leone, merengue, 2 
de l'Illa de Pasqua)
-2 Tallers de gimnàstica
-3 Tallers salut i autoestima:

• Taller d'alimentació saludable
• Taller de salut femenina
• Taller de risoteràpia

-Activitats 8 de març. 

30 dones participaren en les diferents 
activitats. 

ÁREA PSICOSOCIAL

- Posada en marxa del programa
- Atenció psicològica individual a 19 dones.
- Grup d'Autoestima, creixement personal i 
apoderament (5 sessions) 13 dones
- 3 Cine-fòrums
- Registre de casos per a anàlisis de situació 
de dones migrants amb perspectiva de 
gènere (16 dones) 

SERVEI DE LUDOTECA

En els mesos d'estiu, per a l'atenció individual
es va iniciar un suport en la cura de fills i filles
de les dones ateses.
Aquest servei es consolida en el mes
d'octubre amb un servei de ludoteca per a les
activitats grupals tant del grup de dones com
del programa *sicosocial, que ha estat
fonamental per a augmentar la participació i

la continuïtat en les activitats de les dones.

REPTES PER AL 2015

Mantenir i consolidar l'equip humà de l'àrea
psicosocial.

Consolidar l'espai grupal de dones, que es treballa
conjuntament des del grup de dones i l'àrea
psicosocial.

Continuar l'atenció psicològica individual a dones
migrants.

Afavorir l'apoderament de les dones a nivell
individual (creixement personal, autoestima),
relacional (vincles, relacions poder-submissió,
prevenció violència contra les dones) i social
(tallers drets, participació social).

Sostenir un espai de ludoteca per a afavorir la
participació de les dones.

Involucrar les dones migrants en l'organització de
les activitats.

Facilitar espais de trobada intercultural i
convivència entre dones migrants i autòctones.

Reforçar la coordinació del treball psicosocial amb
les altres àrees de València Acull.

Realitzar 1 o 2 tallers de gènere per a l'equip de
València Acull.

Protocol derivació dones que viuen situació de
violència de gènere.

DONA

Equip 2014

Grup Dones:
Viviana, Mar, Carol, Olivia, Cristina, Mar Fdez, 

Lidia, Claudia 
Programa psicosocial
Viviana, Angélica, Martín y Luisa

Guardería
Sharon, Marta
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A València Acull sempre hem cregut en la
importància del treball en xarxa, de compartir amb
altres organitzacions i col·lectius nostres
reivindicacions en la defensa dels drets de les
persones migrants, d'organitzar i mantenir una lluita
i un treball conjunt.

Mesa  d'Entitats de Solidaritat amb els i els 
Immigrants, 

Campaña pel Tancament dels Centres d'Internament 
per a Estrangers.

Xarxa Acull,

Mesa d'Acolliment de València (CAI),

Mesa de la Llengua (CAI), 

Assemblea d'Aturats d’Orriols,

Xarxa de Solidaritat Popular 

Plataforma d'Afectats per les Hipoteques

Jo si Sanitat Universal, Odusalud, 

Xarxa de Xarxes

Moviment contra la Intoleracia

A més de seguir mantenint i reforçant la 
col·laboració amb la resta d'entitats d’Orriols: CCIV, 
Associació de Parad@s, Associació de Vecin@s, 
Església Evangèlica, associacions africanes, etc.

. 

Reivindicaciones y Trabajo en Red
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Voluntariat  

El voluntariat és el pilar fonamental que manté viu
l'esperit i l'entitat de la nostra organització. Les
aliances entre persones voluntàries i els qui acudeixen
dia a dia a les nostres portes, fan de València Acull un
projecte tan útil com a necessari.

Convençudes que compartir experiències ens
enriqueix mútuament i ens permet formar-nos més, el
dia 1 de març de 2014 ens convoquem a una nova
Trobada en el qual voluntàries i voluntaris compartim
treball, il·lusions i inquietuds, exposant-nos el treball i
activitats desenvolupats en les diferents àrees.

En la jornada es va reflexionar sobre com el sentit de
pertinença i identitat amb el projecte ens feia més
forts i com dirigir els esforços cap a una participació
que, sense ignorar els nostres quefers quotidians, ens
permeta desenvolupar-nos com a membres
protagónics d'un projecte compartit que no és un
altre que València Acull, amb el qual compartim un
compromís ideològic, polític personal i humà.

No hem d'oblidar que durant 2014 hem seguit
comptant amb l'aportació d'alumnat en pràctiques de
l'Escola de Treball Social, Educació Social, Animació
Soci cultural, i Facultat de Filologia entre unes altres,
les seues aportacions són sempre valuoses, els
aprenentatges són mutus a més d'aportar la seua
motivació i entusiasme.

Com a reptes de futur seguim apostant per:

Un dels objectius d'aquesta Trobada és el d'aportar
idees i opinions sobre les qüestions que el voluntariat
pensa que l'Associació hauria d'abordar i aquests són
els que es van arreplegar:

Millorar la informació i divulgació de tot el treball que
realitza València Acull, la qual cosa resulta de gran
importància i que també va ser arreplegat en les
Jornades de Reflexió. El Pla de Comunicació intern es
convertirà en una eina essencial que permeta
compartir la informació a majors nivells.

La necessitat de disposar de fons propis i la labor
fonamental que a través de la divulgació de la nostra
missió i el nostre treball, animant a persones a
col·laborar econòmicament fent-se sòcies, fem. La
captació de fons propis és essencial per a mantenir la
independència de la nostra organització.
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OBJECTIUS 2015
Objectius fixats en el pla estratègic de l'associació (revisió 2014).

1- Lluita contra la repressió de les persones migrants, el racisme i la xenofòbia.
En 2015:

•Continuar participant de forma activa en plataformes de defensa dels drets de les persones
migrants: Mesa d'entitats, Cie’s No, Jo sí, Sanitat Universal-Odusalud. Establir aliances i prestar
suports puntuals amb altres grups i col·lectius (antifeixistes, Totes Ajuntes…).

•Consolidar la creació del grup d'Incidència i la figura de responsable d'àrea que vigile i
garantisca el treball de l'associació de manera transversal i coordinada entre totes les àrees de
treball i respectant els criteris marcats per l'associació.

2- Respondre a les necessitats de les persones migrants.

•Continuar oferint respostes a través dels diferents programes d'acompanyament, atenció i
suport.
•Reforç de l'àrea d'Acolliment, a través de la figura de responsable/s de l'àrea que garantisquen
estabilitat i contingut en el treball desenvolupat.
•Millorar els nivells de coordinació inter-àrees, per a desenvolupar plans individuals i integrals
d'intervenció que possibiliten optimitzar esforços i resultats.
•Consolidar l'àrea d'atenció psicosocial.

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

•Incrementar la participació de les persones immigrants a Orriols Conviu.
• Continuar el treball a Orriols conviu especialment en el que refereix a la integració de les 
persones  migrades i les seues associacions.
•Fomentar la convivència en el barri, reforçant el treball en xarxa amb la resta d'entitats
d’Orriols. 

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

•Elaborar un pla de comunicació interna i externa de València Acull. 
•Sistematitzar i elaborar materials amb les experiències de les activitats de sensibilització i 
participació (audiovisuals i altres materials pedagògics…).
•Elaboració de materials escrits amb posicionaments ideològics per a ús intern i extern. 

5 Enfortir i/o reformar l'estructura de València Acull.

•Optimitzar els nivells de coordinació entre els diferents equips de treball: impulsar i reforçar la 
coordinació inter-àrees. 
•Recolzar la Formació interna dels diferents equips de treball. 
•Garantir la logística necessària per al desenvolupament de les activitats de l'organització (espai-
equips). 
•Millorar la participació de totes les components de l'associació en la mateixa (equips de treball, 
comissions, Junta Directiva).
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Equip técnic i Junta.

Júlia Checa Valero, Coordinació .

Estefania Darás Cebrián,Inserció Laboral, 
Sanitat.

Mercedes Bonet, Inserció Laboral.

Ana Fornés Constán , Allojatment Temporal
Acces a Vivenda, Atenció Social .

Carolyn Phippard, Sensibilizació. 

Mohssine Rezgaoui Tekni, Acogida y Asesoría 
Jurídica

Sara Verdú Vila, Acogida i Asesoría Jurídica, Area 
Igualdad de Trato i no discriminació. 

Luisa Vea Soriano, Integració Educativa.

Ester Izquierdo Romero, Orriols Con-viu. 

 Elimane Nguirane, Orriols Con-viu.

Mustapha Lamin, Orriols Con-viu.

Mar Herrera, Orriols Con-viu.

Rosario Polito, Orriols Con-viu.

Mauricio Pinto, Orriols Con-viu.

Luisa Vidal, At Psicosocial Dones Immigrantes. 

Inmaculada Garcia Blay , Contabilitat i Gestió

Oulaya Mourad, Neteja

Jesus Delgado, Informátic

Junta Directiva

Begoña Llabata Sánchez, Presidenta

Xavi Torregrosa Escoda, Vicepresident

Aurea Ortiz Villeta , Secretária

Giuseppe Ponzio , Tresorer.

Mar Fernández , vocal.

Asunción Bellaescusa, vocal.

 Patrique Bandiaky, vocal.

Angela Pedraza, vocal .
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València Acull requereix de recursos econòmics per a
poder desenvolupar la seua activitat.

Encara que la nostra associació se sosté també amb
fons propis, quotes de la base social i ajudes d'obres
socials, tenim un model de finançament basat
fonamentalment en els fons públics i privats.
Agraïm la confiança que ens dipositen.

Financiadors

Agraïm a més a tots els que han col·laborat de les formes més diverses en el desenvolupament d'aquests 
projectes, al Col·legi Sant Antonio Abad (Salesianos) per sempre estar disposats a cedir-nos espais, al Centre 
Cultural Islàmic de València per cedir-nos espais i el que faça mancada, a la EPA Vicent Ventura per les seues 
aportacions, a les veïnes i veïns de Orriols per l'acollir i fer seu Orriols Amb-viu i especialment enguany a les 
veus del cor de la la Canyada.
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