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1. PRESENTACIÓ  

 
“El ser humano es el único en el reino de los seres 
vivos que sabe que hay futuro. Si los humanos se 
preocupan y esperan es porque saben que el futuro 
existe, que éste puede ser mejor o peor y que eso 
depende en alguna medida de ellos” 
 

Daniel Innerarity (profesor de filosofía de la  
Universidad de Zaragoza) “El futuro y sus enemigos” 
(2009) 

 

“Una pau mundial resulta urgent per alleujar el 
sofriment, i en particular per a que els infants que 
neixen no coneguin ni l’angoixa ni la inseguretat.” 
 

Roger Schutz (1915-2005), fundador de la comunitat de 
Taizé, a Lisboa el 31-XII-2004 

 
 

TREBALLAR PER UN FUTUR QUE NO ENS FACI AVERGONYIR 
  
Un cop més ens plau presentar la memòria anual de les activitats que l’SCAI ha 
desenvolupat durant l’any tot just acabat, el de 2009. Unes activitats que 
consisteixen de forma resumida en procurar donar l’ajut mínim que necessiten 
tots aquells estrangers que vénen al nostre local. I quins ajuts demanen? 
Demanen ser escoltats i orientats; demanen poder regularitzar la seva situació, 
cosa gens fàcil, i poder viure amb dignitat; demanen ser respectats i tinguts en 
compte. 
 
La immigració de persones d’arreu del món, en aquests darrers anys, ha 
produït un impacte molt fort per la seva intensitat i perquè ens planteja amb 
cruesa, davant nostre i en els nostres carrers i espais socials, el gravíssim 
problema mundial, el de la pobresa i les desigualtats, el dels espais on hi ha 
prou calma i en els que hi ha guerres, la contradicció entre les imatges 
falsament enlluernadores dels països rics i els àmbits modestos i sovint 
miserables que la majoria de la humanitat viu i sofreix. 
 
En aquest món global d’avui, el desig de buscar millors espais de vida és un fet 
que no es pot frenar. Mai s’ha pogut frenar la mobilitat humana i menys ara, 
amb intercanvis i comunicacions globals  tan intenses. 
 
La crisi econòmica i la proximitat d’eleccions marca el joc innoble de molts que 
se serveixen de la immigració o bé per fer diners o bé per espantar als 
ciutadans i ciutadanes dient-los que la culpa dels mals i de les mancances que 
moltes persones viuen a Catalunya i arreu és culpa dels immigrants. 
 
Els fets de Vic o d’altres municipis, en el moment de tancar aquesta memòria, 
mostren com la manipulació de la realitat, el desconeixement de molts i 
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l’aprofitar-se per tirar aigua al propi molí polític o econòmic, l’oblidar o 
menystenir el dret a la sanitat i a l’escola que dóna l’empadronament, fa que 
molts debats siguin perillosos i facin més mal que bé a la convivència. L’SCAI i 
tots els ciutadans actius amb ganes d’una societat millor, hem de treballar fort 
per combatre el desconeixement. 
 
La contraposició entre la llei d’estrangeria i el fet global de la immigració és 
obvi. La llei té mancances, malgrat les darreres modificacions, i amb un 
instrument administratiu i de gestió com és la llei no es poden resoldre 
problemes d’abast econòmic i social a nivell d’Europa i de tot el món. Tots 
sabem que la crisi econòmica que patim, la més greu diuen des de la guerra in-
civil del 1936-39, no ha provocat cap explosió social gràcies a la xarxa de 
protecció social creada pels governs democràtics i de la pròpia capacitat 
d’aquesta xarxa, la oficial i també la ciutadana, en procurar resoldre o buscar 
alternatives. 
 
Ara tenim al davant un temps de risc en el que no val aprofitar el malestar 
social acumulat durant dos anys de profunda crisi econòmica per provocar un 
discurs de que cal ma dura contra la immigració, quan aquesta sofreix encara 
més la crisi.  
 
Dins de la memòria que us presentem hi trobareu la relació detallada de les 
activitats dutes a terme per l’SCAI i que han estat possibles gràcies a l’equip 
humà –tècnics, voluntaris, col·laboradors- i al suport econòmic i primordial de 
l’Ajuntament de Sabadell, la Generalitat de Catalunya, la Fundació Barnola, la 
Caja de Ahorros del Mediterráneo –CAM i la Caixa de Pensions, principalment. 
 
Per acabar manllevo unes frases de Toni Comín, ex-diputat al Parlament de 
Catalunya que diu: “Tots sabem una cosa, la més important de totes: els 
immigrants són persones, amb drets i dignitat, com tu i com jo. Una dignitat 
com a mínim tant inalienable com la dels fetus que els antiavortistes defensen 
aïradament, quan es manifesten contra la reforma legal de l’avortament.” I 
acaba dient qui són aquests que es preocupen tant dels drets d’aquells que 
encara no han nascut i s’obliden dels ciutadans més vulnerables que viuen al 
costat nostre? Qui són aquells que volen donar vot als immigrants per fer el 
nostre país més lliure i no els fa res de deixar sense escola o sense hospital als 
nouvinguts? 
 
És un gran repte el treballar per un futur millor, un futur que existirà, que 
existeix, i que tots els ciutadans actius en som especialment corresponsables. I 
com escrivíem en una anterior memòria, no sols ens juguem el futur dels 
immigrants sinó també el dels que estan o estem en aquesta terra mediterrània 
des de fa anys i panys. L’SCAI, el Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants, 
que des de fa més de 15 anys treballa a Sabadell i en l’entorn comarcal, 
s’esforça i s’esforçarà a seguir en aquest camí. 
 
  
Oriol Civil 
president de la Junta de l’SCAI 
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2. L’SCAI I LES ENTITATS QUE EL COMPONEN  
 

 
L’any 1993, a Sabadell, un conjunt de persones i algunes entitats van proposar-
se iniciar un servei per tal de conèixer la situació, orientar i ajudar els 
immigrants estrangers que arribaven a la nostra ciutat. Així va néixer el Servei 
Ciutadà d’Acolliment als Immigrants, SCAI, que va començar a funcionar a 
finals del 1993 en un local molt petit del Carrer Sant Pere, cedit per Càritas. 
  
El 1998 es constitueix legalment com a coordinadora d’entitats i ofereix 
diàriament atenció oberta i gratuïta als immigrants de Sabadell i dels municipis 
de l’entorn comarcal. El 2003 s’inicia el servei residencial a Drapaires d’Emaús, 
actualment de vuit places, i el 2005 s’endeguen les activitats de sensibilització 
del programa  SCAI cap enfora per tal de donar a conèixer els serveis que 
presta l’SCAI i al mateix temps obrir espais de diàleg i d’informació en àmbits 
socials com escoles, entitats i associacions. 
 
L’SCAI, un servei cívic i ciutadà orientat als immigrants, és un lloc per facilitar 
contactes entre la societat sabadellenca i vallesana amb individus i grups 
d’immigrants. L’SCAI no es vol limitar pas i únicament al que podríem 
anomenar serveis socials. Vol ser un instrument útil per al conjunt de la nostra 
societat en allò que fa referència al coneixement del fet migratori i la 
participació dels nous ciutadans de la societat.  
 
Les entitats que componen actualment l’SCAI són: 

 
• Càritas Interparroquial de Sabadell 

Carrer de la Salut, 42 - 08202 Sabadell / tel: 93 725 55 53 - fax: 93 726 46 
30 
a/e: sabadell@caritasbcn.org 

 
• Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 

Carrer d’Aribau 3, 1-2 - 08011 Barcelona / tels: 93 301 25 39 / 93 302 42 15 
- fax: 93 317 03 43  /  a/e: cear@cear.es 
 

• CCOO del Vallès Occidental 
Rambla, 75 - 08201 Sabadell / tel: 93 715 56 00 - fax: 93 725 0655 
a/e: voccidental2@ccoo.cat  
 

• Drapaires d’Emaús 
Carrer del Migdia, 52 - 08201 Sabadell / tel: 93 727 27 16 - fax: 93 727 27 
16 
a/e: emaus@emaus.es 
      

• Lliga dels Drets dels Pobles 
Carrer de Sant Isidre, 140 (Ca L’Estruch) - 08208 Sabadell / tel:  93 723 71 
02 - fax: 93 723 71 02 / a/e: info@dretsdelspobles.org 
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• UGT Vallès Occidental  

Rambla, 73 - 08201 Sabadell / tel:  93 725 76 77 - fax: 93 725 72 22 
a/e: vallesocc@vallesocc.ugt.org 
 

 
 
3. OBJECTIUS DE L’SCAI 
 
 

Els objectius generals de l’SCAI segueixen sent els següents: 
 
• L’acolliment integral de les persones immigrants, de forma coordinada amb 

les entitats i institucions locals i municipals, intentant cobrir tots els àmbits. 
• L’ajut a la integració social de les persones immigrants. 
• El suport a la seva identitat pròpia i diferenciada. 
• La sensibilització social de la població respecte al fet migratori, a la nova 

realitat intercultural i a la participació solidària en l’acolliment social. 
 
 
 
 
4. ÀMBITS DE TREBALL 
 
 

Un any més exposem les bases del treball de l ‘SCAI: 
 

- Acolliment a les persones immigrades 
- Sensibilització social 
- Promoció del voluntariat en temes d’immigració 
- Treball amb altres entitats i institucions en temes d’interès comú 
- Gestió administrativa dels recursos i serveis 

 
 

4.1. L’acolliment a les persones  es concreta en:  
 
- Servei de primera acollida: Facilita als usuaris una primera informació i 
orientació sobre la seva situació administrativa i el nou entorn, els drets i 
deures que tenen com a persones immigrants (empadronament, formació i 
educació, assistència sanitària, treball, ajuts i prestacions etc.) i, si escau, se’ls 
dóna dia i hora perquè siguin atesos pel servei més adient en funció de les 
seves necessitats.  
 
- Servei d’informació i assessorament en matèria d’estrangeria: informació, 
assessorament i suport en la tramitació de documentació d’estrangeria  
 
- Servei d’atenció social: Espai d’atenció i suport per a persones immigrades 
amb problemàtiques socials derivades del trànsit migratori, tant en l’àmbit de la 
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situació administrativa com social. Coordinació amb i derivació als serveis 
socials, si es creu necessari; informació de  prestacions de caràcter social. 
 
- Programa residencial SCAI-Emaús: Està destinat a persones nouvingudes 
en situacions precàries. El treballador social de l’SCAI fa les primeres 
entrevistes i el seguiment de les persones acollides dins del programa. (Vegeu 
apartat 6.1.5 sobre el  programa residencial SCAI-Emaús). 
 
- Servei d’acollida de sol·licitants d’asil i refugiats: Gestió per part de 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) de cinc pisos d’acollida 
temporal per a sol·licitants d’asil 
 
- Servei de promoció i intercanvi sociocultural: Comprèn totes aquelles 
activitats realitzades i gestionades pel voluntariat, i també aquelles altres 
activitats realitzades en col·laboració amb diverses entitats: acompanyaments 
de persones immigrants a la realització de diferents gestions, classes de 
llengua (català i castellà), redacció de currículums, projecte SABA, xerrades 
sobre voluntariat, etc. 
 
 

4.2. Sensibilització  
 
El programa de sensibilització, SCAI cap enfora, està format per dos blocs. El 
primer bloc consisteix en sessions informatives d’estrangeria dirigides a 
immigrants i obertes als veïns en diferents barris de Sabadell. El segon bloc 
consisteix en activitats de sensibilització dirigides a la ciutadania en general: 
informació i sensibilització en relació al fet migratori i promoció del coneixement 
mutu i dels valors de la convivència en el respecte i la realitat intercultural. 
 
 
4.3. Promoció del voluntariat 
 
El voluntariat de l’SCAI està constituït per totes aquelles persones que es 
presten a col·laborar en temes d’immigració, per un temps i en horaris 
determinats, amb la nostra entitat.  
 
 
4.4. Treball amb entitats  
 
En temes d’interès comú i que afecten especialment a la immigració. Inclou  
treballs de coordinació i col·laboració amb les entitats i institucions de Sabadell 
que  tenen  relació especial amb la població immigrada: Oficina de Nova 
Ciutadania, Serveis Socials, Vapor Llonch, Padró Municipal, escoles i instituts, 
escoles d’adults, CNL, col·legis professionals, agents socials i econòmics, 
altres ONG, etc. 
 
 
4.5. Gestió administrativa dels recursos i serveis 
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La gestió i l’organització administrativa de l’entitat inclou totes aquelles 
activitats necessàries per al bon funcionament de l’entitat, tal com recerca de 
subvencions, reunions de la junta directiva i de tècnics; convenis i 
col·laboracions per prestació de serveis; organització i ordenació dels 
expedients; manteniment de la base de dades; confecció d’estadístiques del 
servei; gestió de la correspondència; vetllar pel bon funcionament del local; 
gestió i organització del material d’oficina etc. 
 
  
5. ELS TRÀMITS D’ESTRANGERIA EN EL 2009 
 
 
 
L’any 2009 ha estat marcat per dos factors, la Reforma de la Llei d’Estrangeria 
que finalment va ser aprovada el 26 de novembre i entrar en vigor el 12 de 
desembre de 2009 per una banda, i per l’altra, la crisi econòmica. 
 
El món social i jurídic es va mobilitzar en vàries ocasions contra algunes 
propostes controvertides de reforma. D’aquesta manera es va poder evitar que 
el termini d’internament de persones estrangeres en situació administrativa 
irregular es pogués allargar més de 60 dies en casos de malaltia, sol·licitud 
d’asil o habeas corpus o per cap altre motiu no imputable a l’administració. 
Desafortunadament no es va poder impedir que el termini màxim d’internament 
s’allargués de 40 fins a 60 dies. Gràcies a aquestes protestes també es va 
eliminar la proposta de tipificar com a infracció greu el fet d’acollir de manera 
solidària a persones immigrades en situació irregular. Això significaria que 
persones particulars o entitats solidàries incorrerien en una infracció 
administrativa greu sancionada amb una multa de fins a 10.000 euros. 
 
Malgrat això, molts supòsits de la nova llei signifiquen un retrocés en els drets 
de les persones estrangeres: la limitació de la possibilitat de reagrupar 
ascendents, termini d’internament més llarg; augment de l’import de les 
sancions econòmiques; noves infraccions.  
Una nova infracció greu és la següent: Empadronar-se en un domicili on 
l’estranger no hi viu realment pot ser sancionat amb expulsió. El titular de 
l’habitatge que permet aquest empadronament pot ser sancionat amb una 
multa de 501 a 10.000 euros. Aquesta nova infracció prevista en la llei és un 
exemple de com la llei no contempla les dificultats que molts immigrants tenen 
per empadronar-se degut a requisits que varien segons el municipi. Sabent que 
molts immigrants lloguen una habitació i no són els titulars de l’habitatge, en 
alguns municipis els hi és impossible empadronar-se al domicili on viuen 
realment. Les conseqüències són greus: si un no està empadronat no pot tenir 
targeta sanitària, no té accés als serveis socials i no té cap prova oficial de 
trobar-se al territori espanyol. Cal recordar que el padró és un registre de les 
persones que viuen en un municipi i tothom té el dret i el deure d’empadronar-
se allà on viu. Caldria que els municipis facilitessin l’empadronament de totes 
les persones que viuen al seu territori. Actualment no és així i és per aquest 
motiu que algunes persones estrangeres es veuen obligades a empadronar-se 
en un altre domicili gràcies a la solidaritat del titular d‘aquell domicili. Reiterem 



 Coordinadora Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants

 

 

         _____________________________________________________Memòria 2009 

 

 9 

que sense l’empadronament no tindrien dret als serveis bàsics com la sanitat, 
els serveis socials i l’educació dels seus fills menors d’edat. 
Amb els esdeveniments recents de la ciutat de Vic, aquest tema és més actual 
que mai. 
 
Cal assenyalar que la nova llei també introdueix algunes millores.  
La primera és el dret al treball dels cònjuges i fills reagrupats. Aquestes 
persones, titulars d’una autorització de residència per reagrupament familiar ara 
poden treballar sense fer cap tràmit. Només han de demanar l’afiliació com a 
treballadors a la Tresoreria General de la Seguretat Social.  
Amb aquesta reforma s’acaba una situació arcaica que deixava tantes 
persones en una situació de dependència en contra del principi d’igualtat 
d’oportunitats. 
 
Una altra millora és la concessió d’una autorització de residència i treball a les 
víctimes de violència de gènere. Segueix sent problemàtic que, quan es tracta 
de dones en situació administrativa irregular i la denúncia es realitza davant la 
Policia Nacional, aquesta obrirà un expedient d’expulsió que quedarà suspès 
fins que hi hagi la sentència judicial relativa a l’agressió. Aquest  factor fa que 
moltes dones no s’atreviran a denunciar i l’agressió es quedarà impune i la 
víctima es quedarà en situació administrativa irregular i sense mesures de 
protecció. No en tots els casos, per exemple el cas del maltractament 
psicològic sense agressions físiques,  és fàcil demostrar que la dona és víctima 
de violència de gènere. 
 
Com hem dit al principi, la crisi econòmica també ha tingut el seu impacte en 
l’àmbit de l’estrangeria.  
 
La mesura del retorn voluntari per a persones estrangeres en situació d’atur 
n’és un exemple. Existeix en la possibilitat de capitalitzar la prestació d’atur a 
canvi de tornar al país d’origen i el compromís de no tornar cap a Espanya 
durant tres anys. El fet de perdre l’autorització de residència i no poder tornar 
cap a Espanya en un període de 3 anys fa que poques persones s’hi acullin.  
Quan el Pla Retorn Voluntari va entrar en vigor, al novembre del 2008, el 
Ministre de Treball i Immigració preveia que més d’un milió de persones s’hi 
acollirien. En realitat poques persones han retornat cap als seus països: al 
setembre de 2009 es calculava que unes 10.000 persones havien tornat al seu 
país mitjançant aquest pla. 
 
La crisi econòmica també dificulta els reagrupaments familiars ja que s’exigeix 
que el reagrupant tingui un mínim d’ingressos, cosa que quan un es troba 
sense feina és complicat. Sorgeix un conflicte amb el dret de viure en família, 
considerat un dret fonamental. El fet que la reforma de la Llei d’Estrangeria 
atorga el dret al treball als cònjuges reagrupats podria constituir un nou element 
a tenir en compte a l’hora d’avaluar les sol·licituds de reagrupament familiar.  
 
Les persones en situació administrativa irregular, que ja per sí estan en una 
situació econòmica i social molt vulnerable, tenen més problemes per  trobar un 



 Coordinadora Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants

 

 

         _____________________________________________________Memòria 2009 

 

 10 

contracte de feina necessari per poder sol·licitar una autorització de residència i 
treball per arrelament social i així regularitzar la seva situació administrativa. 
 
Als titulars d’una autorització de residència i treball temporal també els hi afecta 
la crisi. Per renovar aquestes autoritzacions temporals cal haver cotitzat un 
mínim de temps durant la vigència de la targeta (180 dies per any)  i tenir un 
contracte vigent quan se sol·licita la renovació. Si no es compleixen aquests 
requisits la renovació es complica. 
Al juliol es van aprovar unes reformes del Reglament d’Estrangeria amb 
l’objectiu de facilitar la renovació de les autoritzacions de residència i treball 
temporals. 
Els nous supòsits en els quals es renovarà l’autorització de residència i treball 
són: 1) haver cotitzat nou mesos per cada any de vigència de la targeta (i no 
cal tenir contracte vigent en el moment de sol·licitar la renovació), i 2) acreditar 
que el cònjuge de l’interessat compleix els requisits del reagrupament familiar. 
 
Una altra novetat d’aquest any és que des de l’1 d’octubre el Servei d’Ocupació 
de Catalunya té la competència dels tràmits d’autoritzacions inicials de treball.   
 
Finalment hem d’assenyalar que continua existint la discrecionalitat de 
l’administració que en alguns casos sembla que deriva en arbitrarietat. Per 
aquest motiu  es donen casos de persones estrangeres que es queden 
indefenses davant de l’actuació de l’administració.  
Alguns exemples són la diversitat de criteris entre les diferents Subdelegacions 
del Govern; la no aplicació de l’art.45.7 del Reglament d’Estrangeria que 
disposa que en tots els casos d’arrelament es concedirà una autorització de 
residència i treball; la no habilitació de la via de concessió d’una autorització de 
residència excepcional prevista en la Disposició Addicional 19ª del RD 
240/2007 i finalment alguns casos en què l’administració actua de manera 
arbitrària. 
 
 
 
6. ACTIVITATS DE L’SCAI DURANT L’ANY 2009 
 
 

A continuació s’exposen de manera resumida, les dades relatives a les visites i 
consultes ateses en els diferents serveis de l’entitat. 
 
Aquestes dades són aproximades perquè, degut al sistema flexible d’atenció 
sense cita de l’SCAI, no totes les visites i consultes consten en la base de 
dades. 
 
En cada capítol de la memòria s’explica en detall les accions realitzades pels 
diferents serveis. 
 
Nombre total de visites rebudes el 2009: 17.125 visites 

- amb cita prèvia: 5.989 
- sense cita prèvia: 10.449 
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Nombre de consultes ateses i atencions realitzades el 20091:  

- recepció: 7.450 atencions   
- servei de primera acollida2: 6.886 consultes 
- servei d’estrangeria: 4.826 consultes 
- servei d’atenció social: 557 

 
Nombre de persones ateses en sessions informatives: 687 

- sessions regularització: 276 
- sessions reagrupament familiar: 319 
- sessions retorn voluntari: 92 

 
.Nombre de beneficiaris3:  

- servei d’estrangeria: 1.912 usuaris nous  
- servei de primera acollida: +- 2.828 usuaris 
- servei d’atenció social: 146 nous usuaris  
- programa SCAI-Emaús: 23 
- demandes d’acollida residencial derivades a altres recursos: 49 
- CCAR-CEAR: 100 
- servei de currículum vitae: 117 

 
 
L’evolució comparativa anual de persones ateses per primer cop i el 
nombre total de visites, entre 1999 i 2009: 
 

Anys 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Usuaris 
nous 707 1.311 1.319 1.927 2.386 2.996 3.327 3.105 2.732 2.802 2.347 

Tot.visites n/c n/c n/c n/c n/c 5.409 14.000 19.500 16.773 21.845 17.125 
 
 
 

6.1. PROGRAMA D’ACOLLIMENT  
 

6.1.1. SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA i RECEPCIÓ 
 
Total consultes i atencions ateses per la recepció i el servei de primera 
acollida: 14.376 
 
Aquest any desglossem les dades de les atencions realitzades a la recepció i 
de les consultes ateses pel servei de primera acollida. En la memòria del 2008 

                     
1
  Aquí no hi posem dades de les atencions dels programes d’acollida residencial (SCAI-Emaús i CCAR-

CEAR) perquè els usuaris d’aquests programes tenen visites setmanals de seguiment. Aquestes visites venen 
recollides en la xifra total de visites a l’SCAI. 
2
  Cal observar  que en la Memòria del 2008 les xifres de consultes ateses pel servei de primera acollida 

també incloïen les atencions de la recepció. Aquest any les xifres estan desglossades. Un altre canvi és que aquest any 
el servei de primera acollida també ha atès consultes d’estrangeria que estan comptabilitzades en el nombre total de 
consultes d’estrangeria.  
3
  Aquesta xifra és aproximada perquè no tots els beneficiaris consten en una base de dades i hi ha 

beneficiaris atesos via correu electrònic o telèfon que no consten enlloc. 
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les atencions de la recepció venien incloses en les xifres generals del servei de 
primera acollida. 
 
Recepció:  7.490 atencions que es poden dividir en tres tipus: 

- donar cita amb un assessor de l’SCAI (3.904) 
- lliurament de documents (resguards de sol·licituds presentats 

per l’SCAI i d’altres) (1.763) 
- altres informacions  (1.783) 

 
 
Primera acollida : 6.886 consultes 
 

Renovació residència i treball 1.224 

Renovació residència 655 

Residència sense treball inicial 167 

Residència i treball inicial 137 

Carta d’invitació 52 

Autorització de retorn 130 

Informació i cita reagrupament familiar 395 

Informació i cita arrelament  460 

Nacionalitat 517 

Entrega  de fulls informatius;  90 

Expulsió 14 

Vida laboral 851 

Permís permanent 630 

Derivacions 135 

Prestacions INEM 138 

Règim comunitari 240 

Modificacions permisos 206 

Visats 15 

Legalitzacions 7 

Absències d’Espanya 139 

Necssitats socials 2 

Orientació laboral 2 

Padró 5 

Matrimoni  5 

Recursos administratius 1 

Autorització de treball reagrupats 1 

Duplicat NIE 5 

Recollir documentació (resguards)* 104 

Altres Informacions 278 

Donar cita amb algun assessor de l’SCAI 281 

TOTAL 6.886 
 
* Les atencions en cursiu són atencions que majoritàriament són ateses per la recepció. Vegeu xifres de 
la recepció. 
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Poblacions de procedència o residència dels usuaris de primera acollida: 
 

Sabadell 60% 

Altres poblacions 40% 

 
 
Els temes més consultats del servei de primera acollida: 
 

• Petició d’informació sobre la renovació del permís de treball i residència, 
informació sobre el reagrupament familiar i l’arrelament social, la 
nacionalitat,  les autoritzacions de retorn, l’informe de vida laboral i 
d’altres  

 
• Petició d’informació sobre els serveis i recursos de la ciutat de Sabadell i 

d’altres: empadronament, escoles d’adults, ambulatoris, Oficina 
d’Atenció Ciutadana, Vapor Llonch, SOC-INEM, sindicats (problemes 
laborals), Càritas, Centre de Normalització Lingüística, les oficines 
d’Acció Social de la Generalitat, consolats, legalització de documents, 
assistència jurídica gratuïta, Registre Civil, traductors jurats, etc. 

 
• Petició d’informació dels serveis oferts per l’entitat: redacció del 

currículum, sessions informatives sobre l’obtenció del permís de treball i 
residència inicial, el reagrupament familiar i el retorn voluntari. 

 
 
 
6.1.2. SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT EN MATÈRIA 

D’ESTRANGERIA 
 

Aquest any l’SCAI ha signat un conveni de col·laboració amb la Caja de 
Ahorros del Mediterraneo per executar el programa Servei d’informació legal i 
administrativa de CAM Encuentro durant els mesos de setembre, octubre i part 
de novembre. 
L’objectiu d’aquest programa de CAM Encuentro és informar, orientar y 
assessorar a les persones immigrades sobre els tràmits de l’obtenció del 
corresponent permís de residència i treball i, per tant, una verdadera igualtat 
d’oportunitats.  
 
La labor realitzada per l’SCAI encaixa perfectament amb aquest programa i el 
suport rebut ha estat molt important per poder oferir aquest assessorament  
d’estrangeria.  
 
El següent quadra mostra el nombre d’usuaris que van ser atesos amb cita 
concertada durant l’any 2009: 
 
Nombre total d’expedients nous en 2009 1.912 

Nombre de consultes ateses durant el 2009                                     4.762 
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Aquest any la tècnica del servei de primera acollida ha assumit part de les 
consultes del servei d’estrangeria.  
 
 
Nombre de visites per assessor: 
     

Assessor Visites   

SCAI 3.758 

CITE 348 

TOTAL 4.106 

 
Constatem que el nombre de visites ateses pel servei d’assessorament 
d’estrangeria és més alt que l’any 2008 (3.696 visites).  

Principals orígens dels usuaris de l’assessorament en estrangeria: 
 
Pel que fa a les regions i països d’origen del usuaris, la majoria dels usuaris 
prové d’Amèrica Llatina, sobre tot de  Bolívia i Equador. D’Àfrica trobem un 
nombre important de persones de Marroc, Gàmbia y Senegal com a països 
més representatius.    
 
Població de residència dels usuaris: 
 
Sabadell: 89% 
Altres poblacions: 11%                                    
         
Tipus de consultes: 
 
Moltes consultes estan relacionades amb l’arrelament social, el reagrupament 
familiar i la renovació de permisos. 
 
En el quadre s’observen les demandes d’informació més importants: 
 

Arrelament social 432 

Reagrupament familiar 248 

Renovació residència i treball 852 

Renovació residència 316 

Familiar de comunitari 175 

Permís permanent 147 

Modificacions de permisos 110 

Permís inicial 27 

Nacionalitat 59 

Recursos administratius 92 

Soli·licitud d’informació – Infoprof 107 
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6.1.3. SERVEI PER A SOL·LICITANTS D’ASIL I REFUGIATS  
 

Des de l’any 2001 la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat gestiona cinc pisos 
d’acollida amb capacitat per a 26 persones a Sabadell,. Quatre pisos han estat 
cedits en règim de protecció oficial per l’Ajuntament de Sabadell i el darrer és 
de lloguer. 
 
El programa va dirigit a sol·licitants d’asil que poden accedir als pisos 
d’acollida des del moment en què presenten la seva sol·licitud d’asil, tenint 
preferència aquelles persones que ja han estat admeses a tràmit. Els requisits 
per tal de que puguin accedir-hi són: trobar-se en una situació de vulnerabilitat 
personal i social i sense recursos econòmics, socials i lingüístics. L’estada és 
de sis mesos prorrogables a un any depenent de la situació personal i del 
nombre de places existents. 
 
El programa té com a finalitat facilitar el seu itinerari d’integració social i els 
objectius principals són oferir habitatge temporalment, cobrir les necessitats 
bàsiques mitjançant les ajudes que proporciona el programa: alimentació, 
vestir, educació, assistència sanitària, transport, treballar aspectes de la 
integració social, ser un recurs de transició cap a la pròpia autonomia, 
promoure i reforçar els recursos personals. 
 
Periòdicament, de forma setmanal, des de l’SCAI es realitzen entrevistes 
individuals i/o familiars amb tots els residents dels pisos, per treballar el 
seu procés d’integració social, per a dur a terme el pla de treball individual, així 
com per a poder parlar d’aquelles coses que els preocupen i angoixen. Les 
entrevistes resulten molt útils en la mesura que les persones acollides creen un 
vincle amb el professional, que facilita el seguiment del cas, l’execució del pla 
individualitzat, així com el coneixement d’aquelles activitats que realitzen, les 
seves expectatives de futur, aspiracions i preocupacions.  
 
La majoria tenen la seva família, dona, marit i fills, al país d’origen, i en 
alguns casos la família està refugiada en un altre país. Aquest col·lectiu ha 
patit una vulneració dels drets humans i ha hagut de sortir del seu país de 
forma precipitada sense poder preparar el viatge i, per tant, la família no l’ha 
pogut acompanyar. 
 
Sovint, el col·lectiu de sol·licitants d’asil, tenen malestar i angoixa provocada 
pel fet d’haver estat víctimes de la violació dels Drets Humans. En moltes 
ocasions, necessiten recolzament psicològic, per treballar aquells aspectes 
relacionats amb el motiu pel qual han sol·licitat asil i amb el seu procés de dol. 
Per treballar aquest aspecte, es realitzen derivacions a EXIL (entitat 
especialitzada en donar  recolzament mèdic-psico-social a persones víctimes 
de la violació dels Drets Humans), amb qui es treballa de manera coordinada.  
La majoria dels que necessiten el recurs noten una millora important després 
d’assistir durant un temps al servei. D’altres es resisteixen per por a enfrontar-
se de nou a fets que prefereixen no recordar o per la poca confiança que tenen 
culturalment en aquest tipus de teràpies. 
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Al llarg de l’any han sortit dels pisos 24 persones. De totes elles 16 per 
finalitzar el període d’estància autoritzat i de la pròrroga corresponent. Aquest 
any i continuant amb la tendència de l’any passat, per la situació del mercat 
laboral, només cinc han aconseguit trobar feina, quatre d’aquestes han estat 
dones. La resta han hagut de buscar una habitació de lloguer, amb una situació 
social i econòmica totalment incerta, altres s’han derivat a altres recursos o a 
Serveis Socials. 
 
Des de l’SCAI s’organitzen activitats (classes de català i castellà, accés a 
l’ordinador, etc.). D’altres activitats que es realitzen són : coneixement de 
l’entorn, cursos de formació ocupacional, visites amb els diferents tècnics de la 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (àrea jurídica, laboral, formativa...), 
derivacions a EXIL per a recolzament psicològic, si s’escau. Amb tots els 
serveis o entitats als que es deriven, es realitzen reunions de coordinació i 
seguiment.  
Tots els usuaris assisteixen a classes de castellà o català. Els que fan cursos 
de castellà s’integren als cursos que organitza la CCAR i l’SCAI amb professors 
voluntaris. També assisteixen als cursos de les escoles d’adults dels barris on 
viuen.  
 
També es treballen diferents aspectes als pisos d’acollida. Quan entra un nou 
usuari als pisos d’acollida el primer pas és informar-li sobre els recursos que hi 
ha com, per exemple, l’atenció sanitària, les biblioteques, programes per 
aprendre el català i el castellà, etc. Amb l’ús dels diferents recursos als que 
tenen accés s’intenta fomentar la creació d’una xarxa social, que permeti una 
bona inclusió social i més endavant laboral en la societat d’acollida. Es realitzen 
també acompanyaments, si s’escau, sobre tot quan els usuaris encara tenen 
dificultats d’expressió per l’idioma. 
En quant a la convivència als pisos es pretén crear un bon ambient de 
convivència que generi companyerisme i bones relacions amb els veïns. Si bé, 
tots els usuaris mostren una bona disposició i s’assoleix un bon ambient de 
vegades s’han de prevenir o atendre conflictes que poden sorgir de manera 
natural a causa de la convivència entre persones de diverses cultures, idiomes i 
costums.  
 
Del total de 47 residents durant aquest any, 5 persones van veure 
inadmesa la seva sol·licitud d’asil, per la qual cosa havien de deixar el pis. 
En aquests casos no s’ha pogut consolidar el procés d’integració sòciolaboral i 
les persones s’han vist abocades a una situació irregular i molt delicada ja que, 
no havien aprés l’idioma i no tenien habitatge. Per aquests motius s’ha decidit 
ampliar l’estància fins a sis mesos per tal de poder preparar millor la sortida. A 
l’actualitat una persona  es troba en aquesta situació. 
 
Els voluntaris continuen tenint un paper molt important en l’execució de la feina 
anteriorment expressada, i molt especialment, en l’acompanyament i 
coneixement de l’entorn, a través de les visites a la ciutat de Sabadell i als 
pisos d’acolllida, que han realitzat durant tot l’any. Aquest any s’han incorporat 
nous voluntaris al Programa. Cal dir que pel volum de feina que comporta la 
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realització dels objectius del programa, la feina i el recolzament dels voluntaris 
cap als usuaris, i també, cap a la tècnica social i l’educadora, és de vital 
importància. 
 
Aprofitant que el programa d’acollida que es desenvolupa a Sabadell hem 
tingut l’oportunitat de fer participar els sol·licitants d’asil en la 
sensibilització de la població de Sabadell per donar a conèixer la seva 
situació i la del seu país, les causes de l’exili, l’adaptació a un nou context 
social i cultural, mitjançant activitats. 
 
Una d’elles ha estat la participació de la CCAR en el programa anomenat 
“Ciutat i Escola” organitzat per l’Ajuntament de Sabadell. Aquest consisteix 
en la realització d’un taller per què els instituts interessats coneguin el col·lectiu 
de persones refugiades que viuen a Sabadell mitjançant el testimoni d’un 
refugiat que explica la seva experiència personal, i una vegada més s’ha 
demanat fer-ho sobre Palestina. S’ha complementat el taller amb un 
documental sobre els esdeveniments ocorreguts a Gaza al desembre del 2008. 
 
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat també ha participat en els Actes de 
Commemoració de la Declaració Universal dels Drets Humans a Sabadell, 
organitzat per la Lliga de Drets dels Pobles, convidant a la Secretària General 
per denunciar la crisi de l’asil al nostre país, i a dues persones refugiades que 
han explicat la situació als seus països i l’experiència de ser refugiats a 
Catalunya.   
 
Dades estadístiques del Centre de Migracions (CM), per país, gènere, edat, ... 
 

Per país/Nacionalitat Nombre % 

Gambia  5 10,63 
Irak 4 8,51 
Uganda  4 8,51 
Nigeria 4 8,51  
Costa d’Ivori 4 8,51  
Colòmbia 3 6,38  
Mauritània 3 6,38  
Afganistàn 2 4,25  
Afganistàn 2 4,25  
R.D.Congo 2 4,25  
Altres* 18 38,29  
TOTAL 47 100,00 

 
*Persones procedents de repúbliques ex-soviètiques (Uzbekistan, Azerbaijan, 
Kazajstàn, Kabardino Balkària, Geòrgia), Ruanda, Burkina Faso, Palestina, 
Guinea Conakry, Pakistan i Níger. 
 
 
Per gènere Nombre d’usuaris % 

Dones 11  23,40 
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Homes 36  76,59 
TOTAL 47 100,00 

 
 
Per edats Nombre d’usuaris % 

Menors de 18 anys 7 14,89 
De 18 a 29 21 44,68 
De 30 a 50 19 40,42 
Majors de 50 0 0 
TOTAL 47 100,00 

 
 

          
 
Baixes Motiu Casos 
Voluntària Trobar feina en lloc diferent de residència 0 

  Trobar habitatge abans de finalitzar l’estància 
autoritzada 

0 

Obligatòria Fi de l’estància autoritzada 18 
  Trasllats a altres centres de CEAR 0 
  Inadmesos a tràmit 5 
  Denegacions d’asil 1 
TOTAL   24 

 
 
Per temps d’estada      Casos 

Menys de 6 mesos 2 
De 6 a 9 mesos 0 
De 9 a 12 mesos 22 
TOTAL  24 

 
 
 
Atencions generals dins del Programa  d’Acollida Temporal el 2009:     
 
El nombre total d’usuaris que han passat pel programa ha estat de 100 
persones, amb 651 atencions. Del total, 47 persones han estat acollides a 
Sabadell durant l’any 2009. Les altres persones s’han derivat a altres centres 
de CEAR, de la DGII o de la Creu Roja, aproximadament unes 30 persones. 
Una part de l’atenció prestada està destinada a orientar i donar informació 

Per composició familiar Nombre d’usuaris 

Persones soles 33 
Famílies (2) 5 
Famílies monoparentals(2) 9 
TOTAL 47 
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sobre salut, educació, treball, etc, derivades a altres institucions públiques o 
privades, a la Creu Roja, albergs municipals o d’altres.  
 
 
REFLEXIÓ FINAL  
 
Continuant amb la tendència des de mitjans del 2008 hi ha hagut gent que ha 
finalitzat l’estància autoritzada als pisos i han sortit sense trobar feina. Les 
circumstàncies del mercat de treball (escassetat de treball, precarietat i crisi) 
afecten de ple a aquest col·lectiu de forma que, si no treballen, les seves 
condicions de vida tornen a ser vulnerables de nou, i troben dificultats afegides 
que no els permet continuar el seu projecte vital ja iniciat. 
Els que treballaven, en el moment de la sortida dels pisos, aquest any una 
minoria, han rellogat una habitació pel seu compte dins el mercat privat, la 
majoria s’han quedat a viure a Sabadell, que és el lloc que coneixen i on han 
decidit establir-se.  
 
En termes generals, la valoració del col·lectiu és positiva, tot i així cal remarcar 
algunes diferències. El programa per sol·licitants d’asil té una mitjana  d’estada  
d’un any. Aquest temps permet que els residents puguin aconseguir l’estabilitat 
econòmica i la contenció emocional necessàries per fer front a les dificultats 
que es troben en arribar a Espanya. Alhora poden treballar per afavorir el seu 
procés d’integració social. Tot i així, el fet que es deneguin el 97% de les 
peticions d’asil dificulta la concreció d’aquest procés d’integració, ja que 
després de passar dos anys com a sol·licitants d’asil, en què es troben en 
situació regular, reben ajudes d’acollida, aprenen l’idioma, realitzen cursos de 
formació ocupacional i poden treballar de forma legal, la denegació els 
converteix en irregulars i això suposa, en molts casos, una situació de 
desarrelament i vulnerabilitat preocupant, per a la que ningú esta preparat. 
Aquest any ha augmentat el número de persones que s’han trobat en situació 
de carrer i que tenen documents i inclús autorització per treballar. 
 
Cal fer esment a la situació de la vivenda. Durant aquest any s’ha observat, en 
els seguiments realitzats a gent que fa temps que va sortir dels pisos, que la 
precarietat de les condicions d’habitatge està present en la majoria dels casos, 
la qual cosa dificulta que aquestes persones continuïn el seu procés 
d’integració inicial de forma satisfactòria i  que continuïn vivint de forma digna. 
 
I també, destacar que hi ha hagut un descens de sol·licituds d’asil a l’estat 
espanyol, i que concretament a Catalunya, a pesar de que aquest any hem 
tingut sis places més als pisos de Sabadell, ha influït enormement el control de 
fronteres que l’Estat Espanyol està portant a terme, impedint alhora la 
possibilitat de que persones que han estat perseguides als seus països 
demanin asil a Espanya. Creiem que s’ha de facilitar i assegurar que aquestes 
persones puguin continuar el seu projecte vital on decideixin, sigui perquè hi 
tenen família, xarxa social o perquè simplement els hi agrada el lloc. És per 
això, que la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, reivindica cada vegada més 
la protecció de la figura de l’asil i denuncia situacions de desprotecció dels 
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drets humans com a conseqüència de les polítiques que porta a terme el 
govern espanyol. 
 
 

6.1.4. SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL  
 
El servei d’atenció social, desenvolupat pel SIS-UGT (Servei Institucional i 
Social de la UGT de Catalunya) s’exposa en dos apartats, un referent a les 
persones entrevistades (entrevistes individualitzades) i un altre relatiu a 
diverses activitats desenvolupades, especialment les xerrades informatives. 
 
Pel que fa al primer apartat, s’exposen les dades de les assistències de les 
persones i a continuació es fa una breu avaluació d’aquestes dades.  
 
El segon apartat gira al voltant de les xerrades informatives que es fan 
quinzenalment a l’SCAI.  S’informa sobre el règim general i les vies de 
regularització per a persones en situació administrativa irregular, 
 
La segona part d’aquesta memòria està relacionada amb el recurs d’acollida 
dels Drapaires d’Emaús-SCAI, on el SIS es fa càrrec de la part tècnica del 
projecte. 
 
 
1. ATENCIÓ SOCIAL 
 
Atenció als usuaris  
 
Nombre d’usuaris assistits (nous) :                                                        146                                                 

Nombre d’entrevistes (Índex de recurrència):                                        557                                       
 
Gràfica I: Comparativa usuaris i entrevistes 2008/2009 
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Es pot observar una lleu disminució dels usuaris nous atesos, i un augment del 
nombre d’entrevistes realitzades; contribuint així a un major seguiment de 
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casos anteriors. Cal remarcar també, la duplicitat del tècnic en alguns períodes 
de temps determinats.  
 

 

 
Mes 

 
Nombre d’entrevistes 

 
Nombre d’usuaris nous  

Gener 50 17 
Febrer 72 14 
Març 77 14 
Abril 30  3 
Maig  36 11 
Juny 28  5 
Juliol 56 15 
Agost 26  3 
Setembre 36 10 
Octubre 40 17 
Novembre 69   18 
Desembre 37 19 
 
Total 

 
557 

 
146 

 
 
 

 

País d’origen dels immigrants (nous) 
 

 

Nombre 

 
% 

GÀMBIA 13 8.90 
MALI  4 2.73 
MARROC 16 10.95 
NIGERIA 6 4.10 
SENEGAL 7 4.79 
Resta d’Àfrica 11 7.53 
BOLÍVIA 44 30.13 
BRASIL 3 2.05 
COLOMBIA 4 2.73 
EQUADOR 13 8.90 
PARAGUAI 6 4.10 
Resta Llatina Amèrica 9 6.16 
Àsia 2 1.36 
AUTÒCTONS 1 0.68 

 

Distribució per mesos 
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Resta d’Europa 5 3.42 
 
Total 
 

 
146 

 
100% 

 
 
Aquest exercici, com a l’anterior, hem agrupat els països d’origen dels 
immigrants per continent i en ordre descendent alfabètic. 
 
El percentatge més elevat prové d’Amèrica del Sud i ve donat bàsicament pels 
usuaris provinents de Bolívia, fet que significa una continuïtat del darrers anys. 
Seguidament trobem Àfrica, on destaquen la nacionalitat marroquina i 
gambiana. 
Cal remarcar el continu augment de persones procedents de Gàmbia, que es 
determina com un col·lectiu en constant creixement, però en contra destaquem 
que altres països com Paraguai, han disminuït el nombre d’atencions. 
 
 

 
Per gènere  

 
Nombre 

 
% 
 

HOMES 66 45.20 
DONES 80 54.79 
Total 146 100 
 
Un canvi de tendència en el gènere de les demandes; aquest any les dones 
són, amb diferència, les que més demandes han fet, al contrari de l’exercici 
anterior. 
 

 
Per edat 

 
Nombre 

 
% 
 

0-17 ANYS 3 2.05 
18-25 ANYS 26 17.80 
26-40 ANYS 88 60.27 
41-55 ANYS 22 15.06 
MES DE 56 ANYS 4 2.73 
Total 146 100 
 
Com en el darrer any la franja de 26-40 presenta el percentatge més elevat de 
persones assistides, fet que no presenta cap novetat.  
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Tipologia de la DEMANDA4 

 
Nombre 

 
% 
 

ÀMBIT DOCUMENTAL (MIGRACIONS) 100 21.8 

SERVEIS SOCIALS I AFINS 93 48.2 

Total 193 100 
 
Es produeix una lleu disminució de les demandes, el que es tradueix en que 
s’ha fet un major seguiment de les primeres demandes, ja que el nombre 
d’entrevistes és igualment superior als usuaris nous. 
 
 

 
Tipologia demanda d’àmbit documental 

(migracions) 

 
Nombre 

 
% 

REGULARITZACIÓ  4 4 
REAGRUPAMENT FAMILIAR 14 14 
ARRELAMENT  34 34 
CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS (Malaltia) 11 11 
CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS (violència de gènere) 3 3 
RENOVACIONS 7 7 
VISATS 13 13 
PERMÍS COMUNITARI 4 4 
MODIFICACIO AUTORITZACIONS 3 3 
Altres 7 7 
 
Total 
 

 
100 

 
100 

 
En aquest quadre trobem les demandes relacionades amb l’àmbit documental 
que poden tenir un transfons social, amb la necessitat d’una especial atenció, 
més enllà de l’assessorament legal inicial. 
 
 

 
Tipologia demanda d’àmbit Serveis Socials i 

afins 

 
Nombre 

 
% 

ORIENTACIÓ LABORAL 4 4.30 
PRESTACIONS SERVEIS SOCIALS 8 8.60 
NECESSITATS BÀSIQUES (aliments, habitatge,...) 9 9.67 
ORIENTACIÓ JURÍDICA 7 7.52 
RECOLÇAMENT PSICOLOGIC 4 4.30 
EMPADRONAMENT I TG. SANITÀRIA 16 17.20 
PRESTACIONS SEGURETAT SOCIAL 3 3.22 
FORMACIÓ 20 21.50 

                     
4
   El nombre de demandes no coincideix amb el nombre d’usuaris a conseqüència de la demanda 

múltiple d’aquests darrers. 
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RETORN VOLUNTARI 15 16.12 
Altres 7 7.52 
 
Total 
 

 
93 

 
100 

 
Aquest any, el retorn voluntari ha disminuït considerablement degut a la 
especialització d’una altra companya en aquest tema, que ha pogut orientar als 
usuaris.  
L’empadronament, en canvi, és un dels aspectes que ha necessitat més 
atencions, degut a la dificultat que tenen les famílies a trobar un lloc on 
empadronar-se. La formació, sobretot idiomàtica, també s’ha convertit en un 
tema rellevant. 
 
 
2. SESSIONS INFORMATIVES 
 
Sessions informatives 
 
Les xerrades informatives que realitza el Servei Institucional i Social (SIS) 
quinzenalment, van néixer l’any 2001 amb la finalitat d’assessorar sobre la 
situació jurídica referida a la qüestió migratòria, aspecte dificultós en els darrers 
anys per les poques vies que la legislació havia deixat obertes en el període 
d’aplicació del Reglament 864/2001, tenint també com a finalitat l’alleugeriment 
de l’agenda de l’SCAI en quant a visites individualitzades.  
 
Durant aquests darrers anys, les sessions informatives han estat un punt de 
referència  per a informar-se de la normativa d’estrangeria i un espai de 
contenció i intercanvi on les persones expressen les seves inquietuds i 
angoixes. 
Les xerrades es van actualitzant contínuament, donat que la legislació de 
referència està en constant procés de transformació. 
 
El contingut de les sessions informatives se centra en l’explicació de la via de 
règim general. Aquesta via, consisteix en l’obtenció del permís de residència i 
treball a través d’una oferta de treball, fet que comporta la sol·licitud del visat en 
el consolat d’Espanya al país d’origen del treballador estranger. Aquesta via no 
serveix per a les persones que es troben aquí en situació irregular. A més, està 
sotmesa al catàleg trimestral d’ocupacions de difícil cobertura que aquest any 
està limitat a professions com metges, odontòlegs i tècnics molt especialitzats. 
 
La via de les circumstàncies excepcionals, mitjançant l’arrelament social, és un 
dels tràmits que presenta més interès perquè és la via més generalitzada per 
regularitzar-se. 
 
Les dades referents a les sessions informatives son les següents:  
 
Nombre de sessions informatives  22 
Nombre total de persones assistents a les sessions 276 
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L’any 2008 es van iniciar unes xerrades informatives per tractar el tema del 
retorn voluntari, però aquest any s’han suprimit degut a la incorporació d’una 
nova treballadora que orienta als usuaris dels dos tipus de retorn:  
 

- Retorn voluntari de l’OIM (Organització Internacional de Migracions) 
adreçat tant a residents regulars com no. 

- Retorn voluntari per a residents legals del Ministeri de Treball i 
immigració; capitalització de la prestació que gestiona l’INEM pels 
desocupats (Atur). 

 
Aquests usuaris es poden atendre des dels dos possibles dispositius que 
poden gestionar aquests programes: serveis socials d’atenció primària i entitats 
especialitzades amb temes d’immigració amb un treballador social col·legiat. 
Així, des de l’SCAI, com a entitat especialitzada en temes d’immigració, es pot 
gestionar la sol·licitud de retorn voluntari de l’OIM, adjuntant el corresponent 
informe social. Intentem atendre només a les persones que no estan 
empadronades al municipi, o viuen una situació concreta que requereix la 
nostra intervenció. 
 
Per un altre banda, referent al segon tipus de retorn voluntari, és competència 
única de les oficines de treball de la Generalitat. 
 
 

6.1.5. Servei residencial SCAI-Emaús 

La memòria següent es refereix al programa d’acollida a immigrants sense 
sostre iniciat el març de l’any 2003 i desenvolupat al llarg dels anys fins 
l’actualitat. S’ha dut a terme conjuntament entre l’SCAI (mitjançant el Servei 
Institucional i Social) i Drapaires d’Emaús i les dades es refereixen al període 
comprés entre l’1 de gener de 2009 i el 31 de desembre de 2009. 
 
Es tracta d’un projecte dirigit a persones soles, majors d’edat; sense sostre ni 
altre recurs adient; sense ingressos; arribats recentment (concretament amb 
màxim un any d’antiguitat al territori) i sense cap problemàtica de drogues, 
alcohol o salut mental. No s’admeten famílies.  
 
Pel que fa al contingut de la memòria, aquesta té dos aspectes principals, en 
primer lloc les dades objectives referides als usuaris: dades generals, 
característiques rellevants i accions dutes a terme i, en segon terme s’avaluen 
aquestes dades. No s’han fet blocs separats, s’ha optat per mostrar la dada 
objectiva i avaluar-la a continuació del quadre corresponent, entenent que és 
una formula que facilita la lectura i la relació entre la dada i allò que s’avalua.  
 
El model d’acollida és el següent: l’usuari és derivat a l’SCAI des de qualsevol 
font de derivació (també  pot formular directament la demanda a l’SCAI o al 
SIS). Des de l’SCAI (SIS) s’avalua la situació i es fa la proposta que s’estimi 
adient, en funció de la situació plantejada i dels criteris establerts, dirigida a 
Drapaires d’Emaús, qui aprova o rebutja l’admissió. En cas d’admissió, la 
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persona pot raure al recurs per un període màxim de tres mesos on l’usuari, 
com a contrapartida, ha de complir els aspectes lligats al Pla de Treball 
elaborat des de l’SCAI: orientació sobre la situació jurídica i/o administrativa; 
empadronament i tarja sanitària, si s’escau; orientació laboral i aprenentatge de 
l’idioma, com aspectes més rellevants. 
 

Persones acollides al programa (nivells quantitatiu i qualitatiu) 

 
Persones acollides al programa. residencial SCAI-

EMAÚS 

 
Nombre 

 

Nombre de sol·licituds 72 
Nombre de persones proposades 41 
Nombre de persones incorporades al recurs 23 
Nombre de sol·licitants que no compleixen requisits d’entrada 31 
Nombre de persones no incorporades per manca de places 
(derivació a altres recursos) 

18 

 

Aquest primer quadre fa referència a les persones arribades al programa i 
algunes dades que s’ha considerat d’interès diferenciar. 
 
La primera és el nombre total de sol·licituds: usuaris arribats al servei amb 
demanda específica d’acollida o amb valoració per part del tècnic de recurs 
més adient. 
La segona és el nombre de persones proposades a l’entitat d’acollida que 
tenen el perfil d’entrada al recurs: menys d’un any al territori, no pertànyer a la 
UE, no treballar en el moment de l’acollida, etc. i la tercera variable fa 
referència al nombre de persones efectivament acollides o incorporades al 
recurs al llarg de l’any. 
 
Comparativament vers el darrer any, el recurs presenta un augment en la 
demanda en general, i de les persones que no van poder ser acollides per 
manca de places. 
 
Un any més, el recurs d’acollida de mares amb fills a càrrec utilitzat des del 
municipi ha estat les Germanes de Teresa de Calcuta, amb algunes dificultats 
per la coordinació, el que ens ha portat a treballar en aquest sentit amb altres 
entitats de Barcelona. 
 

 
Temps d’estada al projecte dels usuaris acollits 

 
Menys d’un mes 1 
D’un a dos mesos 0 
De dos a tres mesos 3 
Més de tres mesos 14 
Acollits vigents el darrer dia de l’any 5 
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Total 23 
 

  

Aquest darrer any, gràcies al treball en xarxa de les diferents entitats d’acollida, 
els usuaris majoritaris son els que han estat tres mesos o més al recurs, ja que 
en la seva majoria, desprès han estat derivats a altres entitats. 
Cal dir que els usuaris acollits el darrer dia de l’any han estat 5 i no 8 per 
qüestions tècniques de les acollides. 
 

 
Distribució anual de propostes i acolliments efectius 

 
Mes Propostes Incorporacions efectives  

gener 5 3 
febrer 11 2 
març 12 3 
abril 7 2 
maig 7 1 
juny 2 2 
juliol 9 2 
agost 2 1 
setembre 9 6 
octubre 3 0 
novembre 2 0 
desembre 3 1 
 
Total 

 
72 

 
23 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquest any no s’ha realitzat acollida a persones provinents de països del Nord 
d’Àfrica. Els usuaris de països d’altres continents que no siguin Àfrica, 
continuen sent molt minoritaris. 
 

 
Segons el gènere dels usuaris 

 
Propostes 

 
Acollits 

Homes 41 23 

 
Origen de les incorporacions 

 
Costa Marfil 1 
Gàmbia 5 
Ghana 1 
Guinea Conakry 2 
Nigèria 7 
Senegal 6 
Rússia 1 
 23 
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Dones 0 0 
Total 41 23 
 

Com en el darrer any, la variable sexe presenta un predomini majoritari del 
sexe masculí, fet que pot tenir vàries explicacions: 
 

a) El servei domèstic permet un accés de les dones al món laboral, malgrat 
les situacions d’irregularitat, motiu que evita emprar programes com el 
que ara s’avalua. 

 
b) La ciutat té un altre dispositiu específic per acollida a dones (les 

Germanes de Teresa de Calcuta). 
 

c) Podria donar-se, a nivell general, una major possibilitat d’acollida en 
programes a dones que a homes aspecte que evitaria també l’arribada 
al programa SCAI/EMAÚS.  

 

 
Edat de les persones proposades 

 
0-17 ANYS 1 2.44 
18-25 ANYS 17 41.46 
26-40 ANYS 22 53.66 
41-55 ANYS 1 2.44 
Total 41 100 % 
 

El percentatge més elevat el configuren les persones entre 26-40 anys. D’altra 
banda, la població entre 0-17 anys no és perfil del recurs SCAI/Emaús, ja que 
existeixen dispositius des de la Generalitat especialitzats en aquest col·lectiu. 
 
 
Pla de Treball dels usuaris acollits 
 
El pla de treball dut a terme pel servei s’estructura en tres eixos bàsics: 
 
a) Orientació laboral. 
 

L’orientació laboral es duu a terme en primer lloc des del servei propi de 
l’entitat SCAI, mitjançant un voluntari que assessora i orienta al voltant del 
mercat de treball al territori. 
A l’àmbit local, la dificultat d’accés del col·lectiu a les activitats del servei de 
promoció econòmica local, el Vapor Llonch, ens ha portat a intentar establir 
procediments de treball amb entitats d’inserció laboral de Barcelona. 

 
b) Orientació jurídica. 
 

L’orientació jurídica ha estat assolida majoritàriament des del SIS, excepte 
casos específics que necessitessin la concurrència d’altres recursos. Cal dir 
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que s’han derivat casos a CCAR-CEAR, especialment per avaluar si hi 
havia possibilitat d’accedir a les vies d’asil/refugi. 

 
 
c) Formació. 
 

Es tracta d’una formació bàsica que es realitza des de la pròpia entitat.  
 
Per una banda, aquest exercici, s’ha posat en marxa l’ensenyament de 
llengua catalana durant quatre dies a la setmana, amb un professorat 
voluntari amb molta experiència a l’àmbit de l’ensenyament. Aquest 
programa es veu recolzat per la figura dels “amics lingüístics”, nom que 
designa les parelles de conversa dutes a terme entre els usuaris del recurs i 
els voluntaris de l’entitat. 
 
Les classes de castellà setmanals continuen com a part important dintre del 
pla de treball, amb professorat voluntari dos dies a la setmana, sent tres 
dies en els últims mesos de l’any. 
 
La resta de formació, de caràcter voluntari pels usuaris, consisteix en fer 
servir la xarxa local, tant les escoles d’adults per reforç de castellà com per 
alfabetització, com la xarxa del Consorci per la Normalització Lingüística en 
relació amb l’aprenentatge de la llengua catalana. 

 
Per una altra banda, des de el programa “Fes clic” a l’àmbit local, alguns 
dels usuaris del recurs han gaudit de cursos bàsics d’informàtica.  
 
A més a més, aquest any, comptem amb un equip de voluntaris que es 
dediquen a la inserció sociolaboral, i fan un seguiment dels usuaris del 
projecte durant la seva estada al recurs.  

 
També les qüestions lligades al suport psicosocial han estat abordades 
majoritàriament des del SIS, si bé s’ha fet us en altres moments de dispositius 
diferents, en funció de la gravetat de les situacions plantejades.  
 
 
Conclusions 
 
La utilitat del servei sembla evident, especialment pel que fa a la possibilitat de 
treballar realitats extremadament complicades, de frenar una davallada cap a 
una situació de major marginalitat i de tornar a situar els usuaris en una certa 
perspectiva de futur i configuració d’un projecte personal, com a mínim amb la 
garantia de que l’usuari té una amplia informació sobre la seva situació jurídica 
i les seves possibilitats futures d’inserció, sobre el funcionament del mercat 
laboral i sobre trets educatius de gran importància en el nou marc en que es 
troben.  
 
També s’han pogut treballar aspectes lligats a la desconfiança dels usuaris. En 
molts casos, arriben d’experiències difícils, desconfiats de les persones que els 
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atenen, emprant l’engany com a sistema de subsistència. La possibilitat de 
clarificar qui és qui en el procés migratori permet també una certa ubicació en 
el nou model al qual han accedit. 
 
Cal remarcar que, en un futur proper, la situació dels usuaris acollits pot 
esdevenir cada vegada més complicada en el moment de la sortida del 
recurs, degut a diversos factors: 

- Situació precària actual de la societat, amb una major població en 
situació de carrer. 

- Reducció de recursos d’acollida de la ciutat de Barcelona. 
- Sobresaturació dels albergs de Barcelona. 

 
 
Xarxa d’acollida XEDI 
 
Aquest darrer exercici, aquesta xarxa s’ha consolidat i ampliat el nombre 
d’entitats que hi participen. S’ha treballat en diverses qüestions relacionades 
amb el col·lectiu de referència, amb especial incidència en els temes de salut i 
formació. D’aquesta manera, algunes de les activitats remarcables d’aquest 
any ha estat el curs de malalties contagioses per a tècnics amb la col·laboració 
de la agència de salut pública de Barcelona; la derivació a cursos 
d’aprenentatge d’oficis realitzats per entitats de la xarxa XEDI, o el que 
s’organitza a Caritas de Sabadell.  
 
Cal recordar quins són els objectius principals de la xarxa: 

- Crear una xarxa d’acollida entre els diferents dispositius. 
 

- Formar un grup d’entitats que puguin portar a terme projectes o 
programes conjunts. 

 

- Conèixer diferents recursos que poden oferir resposta a les diferents 
problemàtiques detectades als usuaris de les entitats d’acollida. 

 

- Anar incrementant les entitats que formen part d’aquest grup, 
consolidant la plataforma i enfortint els possibles canals d’actuació. 

 

- Crear una xarxa d’acollida, de moment no institucionalitzada, que faciliti 
la tasca de les entitats relacionades i la inserció sociolaboral dels usuaris 
de referència com a objectiu principal. 

 
Parlem d’una xarxa d’entitats d’acollida que treballen conjuntament, però amb  
la independència suficient per no dependre una de l’altre. 
La plataforma està oberta a noves entitats i es mantenen contactes per 
aquestes noves incorporacions. 
 
Des de SCAI – Drapaires d’Emaús, la tasca conjunta va dirigida al col·lectiu de 
joves estrangers sense cap tipus d’autorització de residència al territori, sense 
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oblidar, que l’acollida del recurs no presenta una limitació en l’edat dels usuaris, 
fet distintiu d’altres entitats de la xarxa. 
 
Les entitats continuen treballant independentment i amb la seva filosofia de 
treball, però sempre intervenint conjuntament per poder atendre necessitats de 
la població de referència d’una manera millor i més acurada, amb projectes de 
més llarga durada que una entitat per si sola no podria assolir. 
 
A finals de l’any es va anunciar el tancament de 3 pisos d’acollida d’ACCEM i 
d’un pis d’acollida de CEPAIM, degut a la retallada de subvencions. Així 
desapareixen moltes places d’acollida de dues entitats que participen en la 
xarxa Xedi, cosa que té una repercussió greu en la tasca d’acollida que s’està 
portant a terme.  
 
 
6.2. ACTIVITATS DEL VOLUNTARIAT 
 
L’any 2009 es van incorporar 14 nous voluntaris amb la qual cosa la xifra de 
voluntaris va pujar a més de 28 persones que han col·laborat directament amb 
la nostra entitat. 
 
Activitats desenvolupades van ser: 
 
- Suport a la recepció: 

 
Les activitats que realitzen els voluntaris són: suport a l’atenció telefònica i de 
porta, suport administratiu i suport en la informació dels diferents serveis i 
recursos de la ciutat de Sabadell.  
 
-Acompanyaments a persones immigrants: 

 
Els acompanyaments a persones immigrants són una activitat puntual i es 
realitzen en aquells casos en què les persones tenen dificultats per poder anar 
pel seu compte als diferents serveis i recursos. 
 
- Confecció del currículum vitae i orientació laboral: 
 
A part de redactar el currículum vitae s’ofereix un modest servei d’orientació 
laboral. En funció de la situació legal de l’usuari (permís de residència i treball, 
només permís de residència o sense permís) es dóna la següent informació: 
adreces d’ETT, adreces d’empreses del sector laboral d’interès, cursos de 
formació laboral, rètols d’anunci del servei domèstic, derivacions d’altre tipus 
(classes d’idiomes, Càritas,  Vapor Llonch...). 
 
En total van ser ateses 117 persones. 
 
Cal destacar que les possibilitats d’inserció laboral per a les persones que no 
disposen d’un permís de residència i treball són molt limitades i que sempre es 
tracta de l’economia informal. Sense voler promoure el treball informal, des de 
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l’SCAI entenem que per a moltes persones és l’única manera de sobreviure. 
Per aquest motiu preferim donar un mínim d’informació sempre amb el rerefons 
que una relació laboral pot ser útil per a una futura sol·licitud d’una autorització 
de treball. (Per a l’arrelament social, que és la via de regularització per a 
persones que porten com a mínim 3 anys a Espanya, es necessita un contracte 
laboral.) 
 
- Suport a l’organització i gestió administrativa del servei: 

 
Com d’altres anys, els voluntaris també han realitzat tasques administratives: 
arxiu, realització de fotocòpies, realització de rètols, etc. 
També hi ha un voluntari que porta la comptabilitat de l’SCAI. 
 
- Classes de català i castellà: 
 
Hi ha sis professors/es que ensenyen català i 4 professors/es de castellà. Les 
classes van dirigides als usuaris del programa residencial SCAI-Emaús i del 
programa d’acollida de sol·licitants d’asil. 
 

Aquest any L’SCAI i Drapaires d’Emaús han endegat el programa “Amic català 
o castellà” que consisteix en que un voluntari fa un intercanvi lingüístic amb un 
alumne de les classes de llengua a l’SCAI. El compromís inicial és quedar 10 
vegades per conversar durant una hora i després es pot prorrogar. Actualment 
hi col·laboren 25 voluntaris. 
 

 

6.3. PROGRAMA SCAI CAP ENFORA 
 

El projecte s’estructura en dos blocs: l’informatiu i el de sensibilització. 

 

6.3.1.BLOC INFORMATIU 

Aquesta part del projecte té com a finalitat acostar la informació sobre els 
diferents aspectes i tràmits de la llei d’estrangeria als diferents barris de la 
ciutat. Aquestes sessions es realitzen en col·laboració amb l’Oficina de Nova 
Ciutadania. 
Les sessions informatives es poden classificar pels tipus d’usuaris i pels temes 
a tractar; en aquest sentit es diferencien: 
 
6.3.1.1.Sessions informatives per al públic en general.  
 
Durant l’any 2009 s’han tractat conceptes bàsics i generals de la llei 

d’estrangeria : 

� Règim General i vies excepcionals de regularització 

� Modificació targeta amb permís de residència i autorització de Treball 

 
Sessions d’acollida. 
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Aquestes sessions es porten a terme conjuntament amb l’ajuntament de 
Sabadell. Les sessions s’estructuren en tres apartats, a l’inici de la sessió un 
tècnic de l’ajuntament de Sabadell, dóna informació pràctica sobre els diferents 
recursos de la ciutat i es reparteix informació relacionada, a continuació es 
presenta l’SCAI i el programa SCAI cap enfora i es demana als assistents que 
omplin un qüestionari de qualitat sobre les impressions que extrauen del 
conjunt de la  sessió, a continuació es dóna pas a l’explicació dels diferents 
àmbits de la llei d’estrangeria i es reparteix la Guia sobre Llei d’Estrangeria 
2009, un suport escrit del que es va explicant durant les diverses sessions. Per 
finalitzar s’obre el torn de preguntes. En aquestes sessions s’ha pogut comptar 
amb dos traductors (llengües africanes, àrab i francès).  
 
Aquestes sessions es realitzen al Centre Cívic del barri corresponent. L’any 
2009 els barris on s’han realitzat les sessions són: 
 

C.C Creu de Barberà 19/03/2009  

C.C Arrahona-Merinals 18/06/2009  

C.C Can Puiggener 16/04/2009 10/12/2009 

C.C Ca N'oriach 12/02/2009  

C.C sant Oleguer 14/05/2009 12/11/2009 

C.C Torre Romeu 24/09/2009  

C.C Can Deu 02/07/2009  

C.C Rogeli Soto 15/10/2009  
 
També col·laborem en els Tallers de Coneixement de l’Entorn que realitza 
l’Oficina de Nova Ciutadania. La finalitat d’aquests tallers és la d’ampliar la 
informació que de forma més reduïda es dóna en les sessions d’acollida. 
Aquest taller, es realitza en quatre sessions de tres hores cada una, on es 
descriuen detalladament els serveis de la ciutat i on es facilita informació sobre, 
el treball, la sanitat, l’educació.. En aquestes sessions SCAI cap enfora amplia 
la seva explicació de la llei d’estrangeria i a més dóna a conèixer els drets i els 
deures bàsics del treballador (Estatut dels treballadors). S’han realitzat les 
següent sessions: 
 
Coneixement de l'entorn C.C Merinals 17/03/2009  
Coneixement de l'entorn C.C Sant Oleguer 03/06/2009  
Coneixement de l'entorn E.A Ca'n Puiggener 21/05/2009  
Coneixement de l'entorn E.A Creu de Barberà 02/03/2009 12/05/2009 
Coneixement de l'entorn E.A Creu de Barberà 04/03/2009 12/05/2009 
Coneixement de l'entorn E.A La Concòrdia 21/05/2009  
Coneixement de l'entorn E.A Torre Romeu 26/03/2009 19/05/2009 
 
 
Sessions informatives - Inserció laboral. 
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Amb la intenció de facilitar a les persones immigrades la seva inserció laboral, 
SCAI cap enfora participa en diferents iniciatives d’altres serveis que treballen 
per a la inserció laboral de les persones immigrades. En aquesta modalitat 
s’han realitzat xerrades tant a Vapor Llonch (Promoció Econòmica), com a 
Cáritas ( mòduls de formació), en les següents dates: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.1.2.Sessions informatives per a col·lectius 
 
Existeixen col·lectius que no accedeixen a la informació perquè necessiten un 
tractament especial degut a les seves circumstancies personals. Per aquest 
motiu es determina la necessitat de fer sessions extraordinàries, en dia i hora 
convingudes amb els diferents col·lectius. Aquestes sessions es poden 
considerar  sessions a la carta. En aquest sentit, aquest any s’han realitzat 
sessions amb:   
 

� Fundació Main. Sessió informativa sobre la situació legal i laboral dels 
menors d’edat. 03/12/2009 

 
• Projecte materno –infantil de Càritas. 04/12/2009 
 

 
6.3.1.3.Sessions informatives organismes municipals 
 
L’SCAI ha detectat que una de les dificultats amb les que es troben els usuaris 
del servei d’assessorament és la falta d’informació que els organismes oficials 
tenen sobre els aspectes legals d’estrangeria i que afecten a la persona 
nouvinguda com a ciutadà empadronat. És per aquest motiu que es fa 
necessari acostar aquesta informació a tots aquells organismes oficials que 
tracten amb aquesta ciutadania.  
 
En aquest sentit aquest any s’han realitzat sessions a:  
 

Vapor Llonch Cáritas 

16/04/2009 26/02/2009 

14/05/2009 04/02/2009 

18/06/209 14/04/2009 

02/07/2009 27/04/2009 

17/09/2009 30/11/2009 

15/10/2009  
12/11/2009 
10/12/2009 
12/02/2009 
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• Tècnics municipals del departament de Promoció Econòmica (Vapor 
Llonch - 23/01/2009) 

 
 
 
 
 
 
6.3.2.BLOC SENSIBILITZACIÓ 
 
L’objectiu és facilitar la normalització  del fet migratori i afavorir la convivència, 
potenciant valors d’obertura i tolerància.  
L’any 2009 hem continuat les actuacions que s’havien portat a terme el 2008 i a 
més, s’han iniciat noves activitats. 
 
6.3.2.1.Activitats de sensibilització a centres educatius:  

 
Durant l’any 2009 s’ha actuat més intensament als centres educatius ja que és 
un entorn idoni per portar a terme iniciatives de sensibilització i en el que ens 
podem apropar a un públic molt divers (edat, procedència, nivell cultural....) 
aquesta heterogeneïtat facilita un diàleg i una reflexió amb molta riquesa de 
matisos que ajuda als assistents a entendre que hi ha un munt de maneres 
d’entendre els fets i a les persones.  
 
L’any 2009 s’han fet les següents actuacions: 
 
 - Estereotips: ¿Veiem la immigració com és realment? 

Aquesta activitat pretén, mitjançant material audiovisual, trencar els principals 
estereotips existents al voltant del fenomen migratori i dels seus protagonistes. 
Amb l’ajuda de dades actuals, ens acostem a tots aquells tòpics que trobem 
diàriament al carrer i donem eines per a reflexionar si la informació que tenim 
sobre la immigració és la correcta. Aquesta activitat ha estat presentada al 
catàleg d’activitats de Ciutat i Escola (Departament d’Educació. Ajuntament de 
Sabadell) ja que s’ adreça a alumnes de 3er i 4art d’Eso, Batxillerat i Cicles 
Formatius i Escoles d’adults . S’ha actua’t a: 

 
28/01/2009 Escola Pia 
29/01/2009 
05/02/2009 
10/02/2009 
10/02/2009 
19/02/2009 

IES.Ferran Casablancas) 

19/02/2009 
24/02/2009 IES Ribot i Serra 
25/02/2009 

IES Arrahona 17/02/2009 
IES Miquel Crusafont 05/02/2009 
IES Vallès 11/02/2009 
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Escola Xalest 29/10/2009 
05/11/2009 
05/11/2009 
10/11/2009 
23/11/2009 

IES Sabadell 

19/11/2009 
01/12/2009 
01/12/2009 
03/12/2009 
09/12/2009 
11/12/2009 

IES Castellarnau 

17/12/2009 
 
 
- Gimcana: el joc de l’immigrant 

Aquesta activitat proposa als nens fer un viatge per totes les etapes de la 
immigració (el viatge, la frontera, l’aprenentatge de l’idioma, la recerca de 
feina…) El joc pretén acostar la realitat de la immigració als més petits perquè 
tinguin una mirada més amplia del fet migratori, i l’esforç humà que implica la 
immigració. S’ha realitzat a:  
 

Ceip. Agnès Armengol 18/06/2009 
Col·legi Claret 14/10/2009 

CEIP Pau Casals 17/11/2009 
27/01/2009 
28/01/2009 
30/01/2009 
30/01/2009 

CEIP Joanot Alisanda 

02/02/2009 
 
 

02/02/2009 

13/03/2009 
 
 
IES Pau Vila  03/12/2009 

 

Aquesta activitat, també s’ha realitzat amb l’AMPA de l’escola Martí i Pol . Es 
va realitzar conjuntament amb els pares i els alumnes de l’escola. 22/05/2009. 
 

• Brigada anti-rumors (Aprenentatge i Servei) 
Aquest any el programa SCAI cap enfora ha introduït una nova activitat 
emmarcada en les activitats d’aprenentatge i servei. 
Aquest projecte pretén sensibilitzar als joves sobre les informacions falses o 
exagerades que circulen sobre la immigració però sobre tot, pretén aconseguir 
que els nois/es aprenguin a valorar l’altre com un igual i entenguin que hi ha 
moltes formes d’analitzar la realitat i és necessari conèixer bé l’altre per a poder 
fer-ho. 
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El projecte aprofitarà el coneixement que els joves tenen dels estereotips que 
circulen pel carrer, per a transformar-los en agents combatius d’aquests 
estereotips. Es convertiran en una brigada anti-rumors. 
Aquest curs s’ha implementat a l’IES Pau Vila amb un grup d’alumnes del 
projecte “Clean Eyes” 
 

 

 

6.3.2.2.Actuacions amb entitats veïnals i associacions d’immigrants 

Una de les tasques de sensibilització necessària  és potenciar l’acostament 
entre aquests dos col·lectius. Un dels principals focus de conflicte entre els 
nouvinguts i la societat d’acollida es desencadena en les relacions veïnals i per 
aquest motiu, és essencial aquest acostament, ja que la participació conjunta 
afavoreix la convivència i la comunicació entre veïns. Aquest any l’SCAI ha unit 
esforços amb la FAV ( federació d’associacions de veïns) amb la intenció de fer 
actuacions als diferents barris de Sabadell, a través del GIM (Grup d’Interacció 
Multicultural) creat aquest any. 
 
S’han potenciat les actuacions als barris, animant a les Associacions de Veïns 
que incloguin activitats multiculturals als seus programes. S’han fet les 
següents actuacions: 
 

Cine- Fòrum Can Rull 28/06/2009 
Cine- Fòrum Can Puiggener 25/09/2009 
Cine Fòrum Torreguitart 29/10/2009 
Cine-Fòrum Espronceda 13/11/2009 
cine Fòrum Creu de Barberà 19/12/2009 
Xerrada col·lectius més rebutjats 05/11/2009 
Xerrada col·lectius més rebutjats 12/11/2009 
Cine- Fòrum Can Rull 21/11/2009 
Cine- Fòrum Can Rull 29/11/2009 
Cine- Fòrum Can Rull 05/12/2009 
Cine- Fòrum Can Rull 13/12/2009 
Cine-Fòrum Ca N'Oriach 18/12/2009 
Xerrada Iran Creu de Barberà 18/11/2009 
Cine-Fòrum Les Termes 21/12/2009 

 
A més a més d’aquestes activitats al territori, s’ha editat una revista que sota el 
nom de Ponts vol acostar reflexions i testimonis sobre els immigrants a 
Sabadell. 

 
Activitats “ a la carta” 
 
Aquest punt engloba totes aquelles conferències, debats i xerrades en les que 
l’SCAI participa ja que és reconegut com a referent en matèria d’immigració  a 
la ciutat de Sabadell. També agrupa les activitats que hem realitzat per 
iniciativa pròpia. Aquest any hem participat i realitzat : 
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� Amb motiu del nostre 15 Aniversari i coincidint amb la iniciativa portada a 
terme pel Dia Internacional del Migrant (18/12/2008) hem realitzat dues 
activitats: 
 

- Xerrada que tenia com a objectiu donar a conèixer les 
modificacions més importants de la nova llei d’estrangeria. En 
aquesta xerrada va participar Júlia López, Catedràtica de Dret del 
Treball a la Universitat Pompeu Fabra. (15/01/2009) 

- Actuació de dansa contemporània a càrrec del Grupo 
Experimental de Brasil. ( 18/06/2009) 

 
� Com cada any, hem col·laborat amb la Festa de la Diversitat de 
Sabadell. Hem realitzat dues accions: 

 
- Participació en la taula rodona que amb el lema Immigració i crisis 

econòmica  es va realitzar a IES Pau Vila. (23/04/2009) 
- Un estant en el que es facilitava informació a tota la ciutat tant de 

la nostra entitat i els seus serveis com de tots els aspectes que 
tenen a veure amb la llei d’estrangeria. (26/04/2009) 

 
� Vam participar a la taula d’entitats que amb el lema 12 hores 12 motius 
per canviar el món, va realitzar l’Esplai Xivarri (01/07/2009) 

 
� Actes de commemoració de La Declaració Universal Dia dels Drets 
Humans conjuntament amb la Lliga dels Drets dels Pobles, AMAS; Amnistía 
Internacional, Drapaires d’Emaús, Comissió Catalana d’Ajuda als Refugiats 
(CCAR-CEAR). Una conferència en defensa del dret d’asil al Casal Pere I i 
una representació de teatre social Notes en l’oblit. El silenci de tantes 
injustícies  al Teatre del Sol. 

 
� Celebració Dia Internacional del Migrant. Presentació del llibre El viaje 
de Kalilu i la conferència L’impacte del trànsit migratori en la salut mental a 
càrrec de Saïd El Kadaoui. Conjuntament amb la Lliga dels Drets dels 
Pobles  (18/12/2009) 

 
 
6.3.2.3.Valoració  
 
El 2009 ha estat un any en el que el programa SCAI cap enfora s’ha assentat 
força. Des dels principis l’any 2005 la feina més significativa del programa va 
ser intentar obrir llaços a la participació i intentar que els diferents col·lectius 
amb els que es volia treballar acceptessin la importància de la tasca de 
sensibilització de la societat.  Que valoressin l’acostament de la realitat legal als 
nouvinguts però també a la societat d’acollida per a poder valorar com aquesta 
realitat legal limita,en alguns casos, les actuacions de la població immigrada, 
apropant així una mirada empàtica cap a les dificultats d’aquest col·lectiu. El 
2009 aquesta feina ja no ha estat necessària i des de gener hem pogut realitzar 
activitats ja que ara és la pròpia societat la que ens anima a treballar. 
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Aquest any  hem vist un augment significatiu de les activitats de sensibilització 
als centres educatius, ja que aquestes tenen bona acollida i els docents 
expressen que són una bona eina per a treballar amb els alumnes. La visió que 
donen les activitats de l’SCAI cap enfora faciliten la reflexió i donen moltes 
eines per a combatre la xenofòbia i el racisme. En aquest aspecte és important 
fer una valoració crítica de les actituds que durant aquest any hem trobat en els  
alumnes. Si bé es cert que sempre el discurs del joves és valent i en molts 
casos poc reflexiu, es detecta un augment important de les opinions xenòfobes 
i discriminatòries.  
L’actual etapa d’estancament econòmic desplega un ventall d’acusacions 
indiscriminades cap als immigrants que sembla han calat força en els joves. 
Aquesta situació es veu agreujada per la manca d’informació que aquest 
col·lectiu té sobre la realitat social més propera. En alguns casos, els joves 
reben informacions només pel boca a orella, el que fa que siguin una bona 
presa pels rumors i els estereotips de tot tipus. La feina de sensibilització s’ha 
de reforçar. 

 
L’ any 2009 ha estat de continuació de las activitats que s’havien iniciat el 2008 
i que havien tingut una bona acollida per part dels centres educatius. Però 
també s’han iniciat propostes noves amb la idea de millorar l’acostament als 
centres educatius.  
Les xerrades informatives han buscat acostar la llei a tots els col·lectius. En 
aquest sentit és molt importat la coordinació amb l’Oficina de Nova Ciutadania 
que ens dóna l’oportunitat de participar en alguns dels programes destinats als 
nouvinguts. 
 
Durant el 2009 s’han realitzat les següents sessions: 
 
 Nºsessions  Nº d'assistents 
Sessions informatives 40 632 
Sessions de Sensibilització 47 1124 

TOTAL 87 1756 
 
 
Amb aquest recull comprovem que comparat amb l’exercici anterior, el 2009 ha 
vist incrementat en un 30% el nombre de persones que han intervingut en 
algunes de les activitats del programa, ja que a 2008 es van comptabilitzar 
1337 assistents. També s’han realitzat més sessions, sobre tot sessions de 
sensibilització en l’àmbit escolar. També és destacable la nombrosa 
participació en alguna de les activitats que a iniciativa pròpia va portar a terme 
l’SCAI conjuntament amb associacions d’immigrants, com va ser la xerrada 
sobre la modificació de la llei d’estrangeria que va aplegar unes 200 persones. 
 
De la relació que s’ha produït entre els diferents col·lectius i entitats i fruit del 
treball de les actuacions, s’ha observat que les opinions i suggeriments que 
vam recollir durant la primera etapa del programa Scai cap enfora l’any 2005, 
continuen vigents , d’aquestes opinions s’extrauen les següents conclusions 
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- L’augment de la immigració a Sabadell és un fet al que se li ha de donar 
un tractament especial i de manera urgent per evitar les conseqüències 
d’un deteriorament en la convivència entre els nouvinguts i la societat 
d’acollida. Per aquest motiu, tots els grups veuen necessari iniciar un 
projecte de sensibilització a nivell general per aconseguir que aquesta 
convivència es realitzi de forma no traumàtica. 

 
- Tots els grups volen motivar el diàleg i la sensibilització però no compten 

amb les eines ni el suport necessari per portar-ho a terme. En alguns 
casos, no saben com haurien d’afrontar aquesta tasca. 

 
- Tots els grups tenen clar que una eina essencial és la informació dels 

diferents aspectes que configuren la societat i la ciutat de Sabadell, així 
com de la seva normativa. És essencial educar en el valor de Drets i 
Deures per a tothom sense excepció. 

 
El programa SCAI cap enfora intenta donar eines per a treballar la convivència i 
fomentar l’educació en el valor de drets i deures. És una tasca complexa degut 
en molts casos a la multitud de perfils amb els que s’han de treballar. En molts 
casos, la tasca de sensibilització es fa més complicada en les intervencions on 
es reuneixen els dos col·lectius implicats, els nouvinguts i el de  la societat 
d’acollida, ja que és on més fàcilment s’entreveuen els motius que dificulten 
una bona convivència i aquestes actuacions a vegades es converteixen en una 
plataforma per a l’enfrontament d’un col·lectiu amb l’altre. Aquesta realitat, fa 
més palesa la necessitat de generar actuacions on els dos col·lectius participin, 
els apropi i els cridi a conèixer-se mútuament, en comptes de aconseguir un 
enfrontament no desitjat. Per aquest motiu la col·laboració amb el GIM ha estat 
una bona plataforma per a poder conèixer bé les entitats veïnals i poder 
treballar per a una millora de la convivència als barris. 
 

 
6.4. PROGRAMA D’INTERCANVIS I COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS.  
 
Igual que d’altres anys, aquest any l’SCAI i les diferents entitats de Sabadell 
que treballen amb població immigrant han realitzat un treball de coordinació i 
col·laboració. 
 
Al llarg de l’any s’han fet diferents reunions amb l’Ajuntament de Sabadell, 
Càritas, el CNL, el Vapor Llonch i serveis socials per millorar la coordinació 
entre l’SCAI i aquestes entitats. 
 
Aquest any hem començat a fer reunions periòdiques a nivell de tècnics amb 
l’Oficina de Nova Ciutadania per optimitzar la coordinació. 
 
El servei d’acollida SCAI està inscrit dintre del pla d’acolllida general de la 
ciutat. Des de l’SCAI intentem, en la mesura del possible, derivar els usuaris 
cap als serveis normalitzats de la ciutat. Segueixen en vigor els protocols 
d’actuació amb serveis socials per a l’arrelament social, per una banda, i amb 
el Departament d’Urbanisme per al reagrupament familiar per l’altra banda. 
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Hi ha moltes derivacions mútues entre l’SCAI i altres entitats com Càritas, 
Drapaires d’Emaús i serveis socials. Totes són entitats o institucions que 
atenen la població immigrada i podem dir que el nivell de coordinació és prou 
satisfactori. 
 
 
L’SCAI participa en la Taula d’Entitats, una plataforma convocada per 
l’ajuntament on periòdicament es reuneixen les associacions d’immigrants i 
entitats que treballen en l’àmbit de la immigració. 
 
En dos ocasions l’SCAI ha participat en la comissió informativa de l’ajuntament 
amb l’objectiu d’explicar la feina que fa als diferents grups polítics de la ciutat. 
 
L’SCAI també segueix participant en la Plataforma del Tercer Sector de 
Sabadell, Vàlua i al Consell de Cooperació i Solidaritat de l’ajntament.. 
 
 
Col·laboracions amb altres entitats 

Dins el marc del programa SCAI cap enfora, s’han realitzat sessions de 
sensibilització conjuntament amb altres entitats:  
 

 
Col·laboració SCAI - Punt del Voluntariat: 

 
- Projecte Saba: El projecte tracta d’integrar l’alumnat amb dificultats 

d’aprenentatge en tasques col·laboratives de voluntariat al voltant 
d’associacions sense afany de lucre de diferents àmbits per tal de donar 
a conèixer realitats de l’entorn de l’alumnat i alhora permetre la 
realització d’una tasca educativa compromesa amb la societat. Igual que 
durant el curs escolar anterior l’SCAI acull una alumna durant el curs 
2009-2010. 

 
 
 
 
7. RECURSOS HUMANS DE L’SCAI 
 
 

-  Junta directiva de l’entitat en el 2009: 
 
La Junta Directiva està formadapels següents membres de les entitats que 
componen l’SCAI:  
 
president:    Oriol Civil i Desveus.       
vicepresidenta: Meritxell Lloret  
tresorer:  Pedro Sanchez   
vocals:               Rosa Casamartina                
   Irene Zarza    
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   Ester Garcia 
                                Josep Sancristòfol 
coordinadora   Karolien Coopman 
 
 
 
 
- Tècnics especialitzats en l’àmbit migratori 
  
Els professionals especialitzats en l’àmbit migratori són els següents: 
 

- dos tècnics especialitzats en informació, assessorament i tramitació 
de documentació d’estrangeria: un tècnic de l’SCAI a jornada 
completa i una tècnica de CITE (que realitza l’atenció els dimarts de 
9:30 a 13:00  mitjançant conveni amb CCOO (CITE).  

- una tècnica especialitzada en refugiats i sol·licitants d’asil - Realitza 
atenció els dilluns, dimecres i dijous de 9:00 a 14:30 i de 16:00 a 
18:00.  

- una treballadora social especialitzada en l’àmbit migratori - Realitza 
les entrevistes inicials i el seguiment dels usuaris del programa 
residencial SCAI - Emaús.  

- una tècnica del programa SCAI cap enfora  
- una tècnica de primera acollida, persona encarregada de donar una 

primera informació i derivar al servei, recursos i professionals adients 
- una administrativa (recepció, telèfon i feines administratives) 
- coordinadora 

 

 

- Coordinació de l’SCAI 
 
Persona encarregada de tasques d’organització, cohesió i coordinació interna, 
dinamització del voluntariat, representació de l’entitat i treball amb altres 
entitats  
 
 
- Voluntariat 
 
L’any 2009 28 han col·laborat voluntaris de forma desinteressada i altruista en 
la realització de diferents activitats. Un total de 14 voluntaris nous va començar 
a col·laborar-hi.  
 
 
- Alumnes de pràctiques  
 
El SIS ha fet el seguiment de 2 alumnes de pràctiques de la de Treball Social 
de la Facultat de Pedagogia de la UB. 
 
També va fer les pràctiques una alumna d’un curs d’integració laboral del Vapor 
Llonch i una alumna del Postgrau d’Immigració i Acollida de la UB. 
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8. COMUNICACIÓ EXTERNA  DE L’SCAI 
 
 
 
Aquest any hem tornat a editar el butlletí informatiu de l’SCAI. A través del 
butlletí volem informar sobre temes relacionats amb la immigració, tant a nivell 
de normativa com a nivell de convivència. També informem sobre les activitats 
que realitza l’SCAI i reservem també un espai perquè voluntaris i usuaris 
puguin comentar la seva experiència amb la nostra entitat. 
El butlletí s’edita 3 cops l’any, aproximadament. 
 
Una altra novetat és la nova pàgina web de l’SCAI: www.scaisabadell.info 
Hi trobareu informació sobre els diferents serveis de l’SCAI, el voluntariat, les 
activitats de l’entitat i també enllaços d’interés. 
 
 

 

 
  
9. GESTIÓ ECONÒMICA 
 
 
Com és obvi, l’estructura econòmica de l’SCAI és molt simple i molt similar a la 
majoria d’ONG’s. La gestió econòmica-administrativa es limita al control i la 
comptabilitat dels ingressos provinents de les quotes de les entitats que 
componen l’associació, de les subvencions rebudes d’administracions, 
institucions i fundacions així com d’algunes donacions; i en les despeses 
només hi ha els honoraris, subministraments i diversos. 
 
En allò que fa referència al pagament i finançament de les obres dutes a terme 
pel condicionament del local actual del carrer de Ferran Casablancas, 72 
esperem que en el decurs de 2010 pugui quedar resolt del tot. 
 
Els serveis que presta l’SCAI són fonamentalment serveis públics i d’interès 
general ja que la principal activitat, la d’atendre a tot estranger, resident en 
preferència a Sabadell, que vingui en sol·licitud d’orientació. Aquest servei es 
continua fent de forma oberta i gratuïta per l’equip fix, pels col·laboradors de 
CCOO i UGT i pels voluntaris. 
 
Aquest servei públic, cobert econòmicament i de forma majoritària amb els 
recursos provinents de l’Ajuntament de Sabadell, i algunes altres subvencions –
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Generalitat de Catalunya, fundacions, donatius- es fa molt difícil assolir 
l’equilibri econòmic. És per això que any rere any el pressupost previst per 
l’exercici següent el presentem amb dèficit. Ha estat en el decurs de cada any 
que amb els increments de subvencions i amb d’altres aportacions provinents 
de fundacions i donacions hem pogut acabar l’exercici de forma prou 
equilibrada. 
 
A 31 de desembre de 2009 el dèficit ha estat de 6.171,26 euros. 
 
És possiblement en l’any 2010 en que l’import del dèficit es preveu major. Això 
ens obliga i obligarà a trobar noves fonts de finançament (donacions, 
contractes programa, etc.) o sinó, quelcom que per nosaltres és més dur i trist, 
de reduir les serveis prestats. Aquesta reducció dels serveis farem el possible 
perquè no es faci realitat ja que qui primer ho patiria serien les persones que 
necessiten l’orientació i l’ajut. 
 
Un altre canvi en el 2010 respecte el 2009 i anteriors és el de que el Servei 
Residencial Scai-Emaús ja no estarà inclòs en la gestió econòmica de l’SCAI. 
Emaús i l’Ajuntament de Sabadell ho tiraran endavant i l’SCAI hi seguirà 
cooperant funcionalment. 
  
En els quadres que segueixen s’adjunten: 
  
           -Compte de Resultats de 2009 
 -Balanç a 31 de desembre de 2009 
 -Pressupost previst per l’any 2010 
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RESUM CTE. RESULTATS 2009 
 
 
 

RESULTAT     
2008    

TOTAL  
INGRESSOS  

TOTAL  
DESPESES  

RESULTAT   
2010 

         

20.531,95  General  206.918,01  213.089,27  (6.171,26) 
         

(15.418,31)  Emaus  74.000,00  74.000,00  0,00 
         

(58.025,40)  Variacions Patrimoni  0,00  (1.452,00)  1.452,00 
         

(52.911,76)  TOTAL  280.918,01  285.637,27  (4.719,26) 
 
 

 
• * * * * 
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10. L’SCAI I EL 2010: COMENTARIS FINALS  
 
 
Un any de canvi de signe econòmic. Una menor disposició de recursos tant de 
les administracions com de moltes fundacions ens marcaran el treball per la 
continuïtat de l’SCAI. 
 
Per una part cal reivindicar que el que fem és un servei de caràcter públic i 
necessari i que no es pot deixar de fer si estem convençuts de les exigències 
humanes, socials i democràtiques de treballar per una societat plural i 
respectuosa dels drets i dels deures de totes les persones que la composen, 
d’una societat amb moltes cultures i tradicions en convivència i en pau. 
 
L’any 2009 ha estat un any de canvi de signe econòmic i el 2010, 
previsiblement, disposarem de menys recursos, el que ens obliga a buscar més 
persones i institucions que ajudin. 
 
Els debats públics sobre immigrants sí, immigrants no, i sense serenitat per 
exposar la realitat del món en el que vivim, poden fer molt de mal. Cal estar  
preparats. L’SCAI treballarem tan com puguem per ajudar a bastir una societat 
catalana, democràtica i humana (poseu l’ordre que vulgueu, però hi ha de ser 
tot). 
 
Sabadell, gener de 2010 
 
 

* * * * * 
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* * * * * 

 

 
 

 
 

 

                                SCAI, RESUM VISITES I TELEFONADES 
         anys 2006, 2007, 2008 i 2009 

                                                                                visites                                                                    telefonades                                     mitjanes    
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acum 20.830 2.123 1.354 199 50.888 75.159 10.293 19.284 7.067 12.025 48.669 973 309 200  

2006 4.204 692 145 0 14.375 19.416 1.793 2.482 1.689 2.536 8.500 239 81,2 35,56  

2007 5.275 511 404 0 10.583 16.773 2.627 1.836 2.365 2.485 9.313 241 69,6 38,64  

2008 5.362 409 486 107 15.481 21.845 3.515 8.597 1.779 4.066 17.957 241 90,6 74,51  

2009 5.989 511 319 92 10.449 17.125 2.358 6.369 1.234 2.938 12.899 252 67,9 51,19  


