
AGENDA D’ACTIVITATS

COMENCEM 2017 AMB MOLTES NOVETATS…

Comencem l'any amb moltíssima activitat i moltes novetats que volem compartir amb tots i totes:

• Respecte als programes d'atenció, seguim amb les àrees i serveis habituals de València Acull: Acolliment,
informació i assessoria jurídica, Accés a Habitatge, Inserció socio laboral, Aprenentatge, Allotjament temporal i
sensibilització i amb els tres projectes que coordinats des de RED ACOGE també venim desenvolupant des de fa anys:
Atenció a víctimes de discriminació, Atenció Psicosocial a dones, i l'estudi de mitjans de comunicació ( Informe
Inmigracionalismo).

•
A més des de de 2016 la RED ACOGE forma part de la Xarxa d'Acolliment per a beneficiaris de protecció
internacional, refugiats, el passat mes de setembre obrirem una vivenda amb tres places per a homes sols i que està en
plena ocupació, a partir del pròxim mes de març disposarem d'una segona vivenda amb 4 places per a dones soles,
consolidant un nou recurs que recolze el treball per la defensa de les persones migrades. Per a reforçar l'acolliment
disposarem també d'un projecte d'itineraris d'inserció laboral dirigit específicament a persones refugiades, i un
projecte de formació d'equips de voluntaris encarregats d'acompanyar en el procés als i les refugiades, en aquest cas es
tracta també d'un projecte coordinat des de RED ACOGE anomenat “EquipoB”.

•
Hem obtingut també finançament per a reforçar el treball que des del servei d'atenció psicosocial i de voluntàries es ve fent
amb grups de dones, en aquest cas el Projecte Integrades servirà per a dotar de més recursos i activitats al grup.
Finalment impulsarem un nou projecte de participació i lluita contra el racisme en el barri, “Orriols lliure de racisme”.

• Respecte als espais, totes coneixem i compartim les dificultats per a desenvolupar les activitats per la falta d'espai en la
seu, encara que sempre hem comptat amb el suport d'altres entitats que ens han facilitat els seus com el Col·legi Salesianos i
Orriols Conviu, seguíem necessitant un espai propi especialment per a l'àrea de sensibilització i per a activitats de formació.
Així aquest 2017 hem llogat i estem acondicionant un nou local al carrer Sant Joan de la Penya, 17 baix (antiga Autoescola
Orriols). En aquest espai es desenvoluparán les activitats de l'àrea de sensibilització, treball en barri, Inserció Laboral i
Atenció psicosocial a dones i projecte Integrades. Aprofite l'ocasió per a convidar a tots els que pugueu tirar una mà amb el
acondicionament del local. Per descomptat celebrarem la inauguració durant aquest mes de febrer, no falteu.
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Respecte a l'equip humà, tots aquests nous projectes han suposat canvis en l'equip de personal contractat en l'associació al que 

hem incorporat 4 persones més: 

Eva Clemente, Educadora social i sociòloga, que treballarà en l'àrea d'inserció soci laboral i d'accés a vivenda, formant equip amb 

la nostra companya Fani. 

Ignacio Alvarez, Treballador Social, que es fa càrrec del programa d'allotjament temporal d'immigrants al que corresponen dos 

vivendes (una 3 places per a homes, i una altra per a dones amb menors a càrrec 3 + 3 places). La nostra companya Mercedes 

Bonet passa a fer-se càrrec dels dos habitatges d'acolliment per a refugiats. 

A més recuperem a dos vells coneguts i membres de València Acull:

Mauricio Pinto, que estarà dinamitzant el projecte “Orriols contra el Racisme”, formant part del nou equip de sensibilització al 

costat d'Ana Fornés i a Carolyn Phippard. Els tres treballaren en els projectes de sensibilització i de lluita contra la discriminació. 

Mustapha Mohammed-Lamin, que treballarà en el projecte de seguiment del tractament de la immigració en els mitjans de 

comunicació “Inmigracionalismo”.

En totes les àrees es conformen equips de treball formats per voluntaris i alumnes en práctiques que al costat de les persones de 

referència que fan possible un treball molt més ampli i enriquidor.
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DISTRIBUCIÓ DELS PROGRAMES I SERVEIS D'ATENCIÓ:

A LA SEU, C/ SANT JOAN BOSCO:

• Informació i orientació general: De Dilluns a Divendres de 10h a 14h i de 17h a 20h (divendres a la 

vesprada tancat)

• Assessoria jurídica en matèria d'estrangeria: Dimarts i Dijous de 10 a 14h i de 17 a 20h.     Assessoria

jurídica en matèria laboral: Dimarts de 17h-20h

• Classes d'Español, valencià, anglés biblioteca…: Dimecres de 17 – 19.30h i Divendres 10.30h – 13.30

• Recolze en l'Accés a vivenda: Dimecres de 17h a 19h

• Allotjament temporal (prèvia cita i/o derivació)

• Allotjament temporal refugiats (prèvia cita i/o derivació)

• Estudi del tractament l’immigració en mitjans de comunicació “Inmigracionalismo”.

EN EL NOU LOCAL D'ACTIVITATS C/ SANT JOAN DE LA PENYA 16

• Suport psicosocial a dones: cita prèvia (prèvia cita des d'Acolliment en seu)

• Activitats de sensibilització i participació

• Detecció casos de racisme i discriminació: (prèvia cita des d'Acolliment en seu)

• Recolze en la recerca d'ocupació
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DIRECTORI_Persones de Referència i correus electrònics: 

OCUPACIÓ: Estefanía Darás Cebrian                  valencia.acull.laboral @redacoge.org

Eva Clemente                                                          valència.acull.laboral2@gmail.com

BUSQUEDA D'HABITATGE: Eva Clemente          valencia.acull.vivienda@redacoge.org

ALLOTJAMENT REFUGIATS: Mercedes Bonet    refugio.valencia.acull@gmail.com 

ALLOTJAMENT IMMIGRANTS: Ignacio Alvarez  valencia.acull.alojamiento@redacoge.org

APRENENTATGE DE LA LLENGUA: Luisa Vea      valencia.acull.educacion@redacoge.org

MITJANS DE COMUNICACIÓ:

Mustapha Mohammed-Lamin valencia.acull.comunicacion @redacoge.org 

ASESORIA JURIDICA: Mohssine Rezgaoui valencia.acull.juridico@redacoge.org

ATENCIÓ PSICOSOCIAL : Luisa Vidal                      valencia.acull.psicosocial@redacoge.org

SENSIBILITZACIÓ/PARTICIPACIÓ/: 

Carolyn Phippard                                                  valencia.acull.sensibilizacion@redacoge.org

Ana Fornes i Mauricio Pinto                                     participacion.valencia.acull@gmail.com

ATENCIÓ A VICTIMAS DE DISCRIMINACION: Carolyn Phippard 

valencia.acull.nodiscriminacion@redacoge.org 

ADMINISTRACIÓ: Inma Garcia                              valencia.acull.administracion@redacoge.org

COORDINACIÓ: Julia Checa                                      valencia.acull.coordinacion@redacoge.org

VOLUNTARIAT: Begoña LLabata valencia.acull.voluntariado@gmail.com 

JUNTA DIRECTIVA:                                                     valencia.acull.presidencia@redacoge.org

Us seguirem informant dels canvis i de la programació d'activitats en breu, podeu seguir-nos també a 

través

https://www.facebook.com/pages/Valencia-Acoge/309002112616226

https://twitter.com/valenciaacoge1

https://vacoge.wordpress.com/

https://www.facebook.com/pages/Valencia-Acoge/309002112616226
https://twitter.com/valenciaacoge1
https://vacoge.wordpress.com/
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Art Solidari, oberta l'exposició, i a partir del

dia 13 la venda d'obres, donades per 63

artistes, a benefici de València Acull. Us

convidem a tod@s a visitar-la i a adquirir

obres d'art assequibles a totes les

butxaques.

http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-

8666-arte-solidario-es.html

http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-8666-arte-solidario-es.html

