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1. PRESENTACIÓ 

 

 

“El futur pertany a qui creu en la bellesa dels seus somnis” 

Eleanor Roosevelt, defensora dels drets socials. 

 

L‟ elaboració de la memòria  anual  és l‟ocasió per a recordar i resumir tot el treball 

realitzat per l‟entitat durant tot l‟any. En aquesta memòria trobareu el detall de 

cadascun dels serveis i activitats de l‟SCAI, els programes d‟acolliment, els serveis 

complementaris duts a terme pels voluntaris i voluntàries, així com dades 

administratives i econòmiques. 

El 2014 ha estat un any de continuïtat del treball professional de l‟entitat, caracteritzat 

per l‟equilibri ajustat a nivell econòmic, el bon funcionament de l‟equip tècnic, 

adequant-se a  l‟entorn social  del  moment des de la perspectiva local i global i 

considerant els canvis en la situació de moltes persones immigrades i també 

autòctones, en un marc polític incert.  

L‟equip tècnic es caracteritza per la continuïtat de les persones treballadores: tres 

d‟aquestes treballen a l‟SCAI a jornada complerta desenvolupant les funcions de 

l‟entitat, amb el suport d‟una persona professional pels temes de gestió de l‟entitat i la 

part econòmica i comptable de la mateixa.  

Ja fa dos anys que les dependències de l‟SCAI es varen traslladar a l‟Avinguda de 

Barberà, 175, 1r pis; es confirma que amb la reestructuració d‟espais i d‟horaris hem 

guanyat en eficàcia i eficiència; tot i el nombre important d‟usuàries i usuaris, amb 

visites i consultes més complexes, l‟SCAI ha respost amb agilitat a les demandes i les 

persones beneficiàries del servei de l‟SCAI valoren molt positivament l‟atenció 

individualitzada rebuda en qualsevol moment. 

En el transcurs de l‟any, el treball del voluntariat s‟ha incrementat amb més grups 

d‟alumnes i l‟ampliació de les classes en altres espais físics: durant l‟any 2014 un total 

de 31 persones han ofert el seu temps i dedicació per col·laborar voluntàriament amb 

l‟SCAI i en l‟actualitat comptem amb el recolzament continu de 27 persones i 2 

voluntaris que presten col·laboracions més puntuals. 

L‟SCAI també ha programat un curs de formació sobre Plans de Comunicació, en el 

qual participen representants de la Junta Directiva, de l‟equip tècnic i del voluntariat. 

Aquesta formació es va iniciar el mes de novembre i es desenvoluparà fins els mesos 

de març-abril d‟aquest any 2015, per tal de millorar les eines comunicatives de l‟SCAI i 

el seu missatge dirigit a la ciutadania. 
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El treball de l‟SCAI és possible gràcies al  suport majoritari de l‟Ajuntament de 

Sabadell, així com alguna subvenció del Departament de Benestar Social i Família de 

la Generalitat de Catalunya i alguns donatius puntuals. Aquest suport econòmic permet 

que l‟SCAI continuï sent el punt de trobada de persones immigrades i autòctones 

sense restriccions ideològiques, ètniques ni religioses. 

Hem continuat el treball en equip amb l‟àrea de Nova Ciutadania de la Regidoria de 

Drets Civils i Ciutadania de l‟Ajuntament de Sabadell, concretament a través de les 

reunions periòdiques dels dos equips tècnics. L‟intercanvi d‟informació, de dades i 

d‟experiències es valora molt positivament per tothom i contribueix a una millor gestió 

del nostre treball diari i de les gestions a realitzar amb les diferents administracions i 

institucions.  

La connexió entre la junta directiva actual i l‟equip tècnic ha continuat amb l‟assistència 

a les reunions per part de la coordinadora de l‟entitat i ha millorat l‟intercanvi 

d‟informació entre totes les persones implicades en el projecte de l‟SCAI: membres de 

la junta, equip tècnic i les persones voluntàries amb l‟objectiu compartit de treballar 

amb i per les persones immigrades, amb l‟humil desig de millorar la seva vida diària en 

la nostra societat. 

 

 

Rita Huybens 

Presidenta de la Junta de l‟SCAI. 
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2. L’SCAI I LES ENTITATS QUE EL COMPONEN 

 

 

L‟any 1993, a Sabadell, s‟inicià per un conjunt de persones i entitats el que 

posteriorment esdevindrà el Servei Ciutadà d‟Acolliment als Immigrants, SCAI, en un 

local molt petit del Carrer Sant Pere, cedit per Càritas. 

  

El 1998 es constitueix legalment com a coordinadora d‟entitats i ofereix atenció oberta i 

gratuïta als immigrants de Sabadell i dels municipis de l‟entorn comarcal.  

 

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 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 i vells 

ciutadans en la societat d‟avui i de demà. 

Les entitats que componen l‟SCAI són: 

● Associació d’Acció Solidària Eulàlia Garriga 
(Càritas Inter parroquial de Sabadell) 

Carrer de la Salut, 42 - 08202 Sabadell / tel: 93 725 55 53          

www.caritasbcn.org    

● Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 
 

C. Junta del Comerç, 26 – 08001 Barcelona / tel: 93 301 25 39 

a/e: ccar@cear.es 

● CCOO del Vallès Occidental 
 

Rambla, 75 - 08201 Sabadell / tel: 93 715 56 00                                                  

a/e: voccidental2@ccoo.cat   

● Lliga dels Drets dels Pobles 
 

Carrer de Sant Isidre, 140 (Ca L‟Estruch) - 08208 Sabadell / tel: 93 723 71 02    
a/e:  info@dretsdelspobles.org 

● UGT Vallès Occidental 
   
      Rambla, 73 - 08201 Sabadell / tel: 93 725 76 77 
      a/e: vallesocc@vallesocc.ugt.org 
 
 
 

mailto:voccidental2@ccoo.cat
mailto:vallesocc@vallesocc.ugt.org
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3. OBJECTIUS DE L’SCAI 

 

 

Els objectius generals de l‟SCAI han estat i són: 

 

● L‟acolliment integral de les persones immigrades, de forma coordinada amb les 

entitats i institucions locals i municipals. 

● 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 

 

 

Les bases del treball de l „SCAI són: 
 

- Acolliment a les persones immigrades 

- 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 immigrades (empadronament, formació i educació, assistència sanitària, 

treball, ajuts i prestacions, etc.) i, si s‟escau, se‟ls dóna dia i hora perquè siguin atesos 

pel servei més adient en funció de les seves necessitats personals. 

 

- Servei d’acollida i assessorament en matèria d’estrangeria: informació, 

assessorament i suport en la tramitació de documentació d‟estrangeria.  

- Servei d’acollida de sol·licitants d’asil i refugiats: Gestió per part de la Comissió 

Catalana d‟Ajuda al Refugiat (CCAR) de diferents 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 realitzades en 

col·laboració amb diverses entitats: 
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▪ Programa “Voluntaris” 
 

❖ Suport a la recepció i administració. 

❖ Redacció de currículums i orientació laboral bàsica. 

❖ Programa d‟acolliment lingüístic: Espai d‟aprenentatge del català i 

castellà. 

❖ Programa d‟acolliment lingüístic: “amic lingüístic”. 

❖ Curs de competències bàsiques i de preparació per la prova d‟accés a 

cicles formatius de grau mitjà de formació professional. 

❖ Col·laboracions en temes de difusió i comunicació externa de l‟entitat. 

 
● Activitats “Enfora” 

 
❖ Sessions informatives d‟estrangeria dirigides a immigrants i obertes als 

veïns en diferents barris de Sabadell. 

❖ Altres activitats dirigides a la ciutadania en general amb l‟objectiu 

d‟informar i sensibilitzar sobre el fenomen migratori, la promoció del 

coneixement mutu i els valors de convivència en el respecte i la realitat 

intercultural. 

   
▪ Projecte SABA: Col·laboració entre l‟ Institut Vallès, l‟SCAI i el Punt del 

Voluntariat de l‟Ajuntament de Sabadell. 

 

4.2. 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.  

 

4.3. 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 

específica amb la població immigrada: Regidoria de Drets Civils i Ciutadania, Serveis 

Socials, Vapor Llonch, Padró Municipal, escoles i instituts, escoles d‟adults, CNL, 

col·legis professionals, agents socials i econòmics, Càritas, altres ONGs, etc. 
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4.4. Gestió administrativa dels recursos i serveis 

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 i 

recursos econòmics, reunions de la junta directiva i de tècnics; convenis i 

col·laboracions per prestació de serveis; organització i ordenament 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 2014 
 

 
El 30 de juny del 2011, es van introduir importants modificacions en els diferents 

tràmits d‟estrangeria amb l‟entrada en vigor del Nou Reglament d’Estrangeria  (RD 

557/2011, de 20 d’abril) que van suposar un augment en les dificultats ja existents 

alhora de poder acreditar els requisits necessaris per presentar els diferents tràmits i 

obtenir una resposta favorable. 

Per altra banda, durant l‟any 2012 es van introduir altres restriccions en la normativa 

d‟estrangeria: Reial Decret-Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per 

garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i 

seguretat de les seves prestacions. L‟aplicació de les mesures exposades en 

aquesta normativa posa en perill l‟atenció sanitària universal i bàsica als immigrants 

que resideixen al nostre país, especialment per les persones que es troben en situació 

administrativa irregular. Només a Catalunya origina que a 600.000 persones l‟ Institut 

Nacional de Seguretat Social no els reconegui la seva condició d‟assegurats ni 

beneficiaris del Sistema Nacional de Salut.  

Per tal de poder continuar garantint l‟assistència sanitària de cobertura pública a 

aquestes persones, la Generalitat de Catalunya ha establert un procediment que 

permet donar-los accés a les prestacions sanitàries a càrrec del Cat salut. 

Per altra banda, aquest Reial Decret també modifica la normativa que regeix als 

ciutadans dels països de la UE i als seus familiars (Reial Decret 240/2007, de 16 de 

febrer). 

En l‟article 7 d‟aquesta normativa s‟introdueix l‟exigència d‟acreditar mitjans econòmics 

per part del ciutadà de la UE per tal de no esdevenir una càrrega per l‟assistència 

social espanyola durant el període de residència. Aquest requisit és necessari per 

poder sol·licitar el permís de residència per part de ciutadans d‟un estat membre de la 

Unió Europea o d‟un altre estat inclòs en l‟Acord sobre l‟espai econòmic europeu així 

com dels familiars d‟aquests ciutadans. 
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Durant aquest any 2014, seguint la tendència de l‟any anterior, des del nostre servei 

hem atès un nombre de consultes elevat en relació al règim comunitari ja que existeix 

un nombre de persones cada vegada més nombrós que obtenen la nacionalitat 

espanyola i per tant, es troben inclosos dintre d‟aquest règim, així com també els seus 

familiars directes.  

Les modificacions previstes en el Reial Decret 240/2007 han originat que moltes 

persones no puguin obtenir la residència legal donat que no poden acreditar mitjans 

econòmics suficients pel sosteniment de la unitat familiar. Així mateix, en base a 

aquesta normativa, es requereix que les persones incloses en aquest règim però no 

titulars ni beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, hagin de contractar una 

assegurança mèdica privada amb cobertura idèntica a la proporcionada pel Sistema 

Nacional de Salut per poder accedir a l‟autorització de residència en règim comunitari. 

Per altra banda, des de què es va assumir la competència de tramitar els informes 

d‟estrangeria per part de la Generalitat de Catalunya, la qual abans era assumida pels 

ens locals, la caducitat d‟aquests informes es va reduir de 6 a 3 mesos. Aquest 

període de temps és molt breu donat que una persona que es troba arrelada al territori 

avui, no ho deixarà d‟estar després de tres mesos. Per tant, l‟informe hauria de seguir 

sent vàlid. 

El procés establert per obtenir aquests informes no és àgil ja que s‟ha de passar per 

diferents fases fins que l‟informe arriba a l‟usuari i de vegades mentre es realitza tot 

aquest procés, és possible que es caduqui algun altre document i aleshores quan arribi 

l‟informe ja no serveixi per sol·licitar el tràmit corresponent.  

A principis de l‟any 2014 es van imposar determinades taxes per l‟expedició d‟aquests 

informes per part de la Generalitat de Catalunya. Aquest fet ha suposat una dificultat 

afegida per les persones immigrades ja que sovint són persones en situació de gran 

vulnerabilitat social que presenten molts problemes per poder fer front al cost de les 

taxes que encareix més la despesa que suposen les diferents gestions que s‟han de 

realitzar per poder presentar la sol·licitud de residència que correspongui. 

Cal assenyalar que durant aquest any 2014, s‟ha realitzat un treball conjunt per part de 

la FAIV, l‟SCAI i altres entitats per denunciar la greu situació del Registre Civil de 

Sabadell i exigir respostes pràctiques. 

Per aquest motiu, es va redactar una moció conjunta, la qual va ser presentada als 

grups municipals i al ple de l‟Ajuntament de Sabadell. 

En el ple de l‟Ajuntament de Sabadell, celebrat el dimarts 03 de juny de 2014 es va 

realitzar la presentació d‟aquesta moció, la qual havia estat aprovada anteriorment per 

la Junta de Portaveus. Aquesta presentació va ser portada a terme per part de dos 

ciutadans d‟origen africà que van exposar amb molta claredat quina era la situació i la 

moció va ser aprovada per unanimitat. Arran d‟aquestes accions conjuntes, s‟ha 

produït una lleugera millora en el funcionament del Registre Civil.  
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6. ACTIVITATS DE L’SCAI DURANT L’ANY 2014 
 

 

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 sempre aproximades perquè, degut al sistema de treball flexible 

de l‟SCAI que prioritza l‟atenció a les persones i permet atendre urgències i altres 

consultes sense tenir-ne constància, no totes les visites i consultes s‟han pogut 

comptabilitzar. En qualsevol cas, serveix per quantificar el volum de feina. 

 

En cada capítol de la memòria s‟explica en detall les accions realitzades pels diferents 

serveis. 

 

Nombre total de visites rebudes el 2014: 11.475 visites 

- amb cita prèvia: 3.050 

- sense cita prèvia:    8.425 

 

Nombre de consultes ateses i atencions realitzades el 20141:  

- recepció: 9.691 atencions   

- servei de primera acollida i estrangeria: 4.212 consultes 

 

 

.Nombre de beneficiaris2:  

- Nombre de persones ateses pel servei de primera acollida i 

d‟estrangeria: 1.452 persones 

➢ Nombre de persones ateses per primera vegada: 965 

- Nombre de sol·licitants d‟asil i refugiats atesos pel programa d‟acollida 

residencial temporal gestionat per CCAR-CEAR: 26 

- servei de currículum vitae: 17 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
Aquí no hi consten les dades d‟atencions del programa d‟acollida residencial temporal (CCAR-CEAR) perquè els 

usuaris d‟aquest programa realitzen visites setmanals de seguiment. Aquestes visites venen recollides en la xifra total 
de visites a l‟SCAI. 
2
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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L’evolució comparativa anual de persones ateses per primer cop i el nombre 
total de visites, entre 2004 i 2014: 
 

 
ANYS 

 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
Usuaris 

nous 
 

 
2.996 

 
3.327 

 
3.105 

 
2.732 

 
2.802 

 
2.347 

 
2.196 

 
1.815 

 
1.182 

  
1.319 

  
965 

 
Total 

visites 
 

 
5.409 

 
14.000 

 
19.500 

 
16.773 

 
21.845 

 
17.125 

 
18.664 

 
15.272 

 
12.162 

 
11.226 

 
11.475 

 

 

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: 9.691 
 
Aquestes atencions es poden dividir en tres tipus: 

 
Recepció 

 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
Recollir documents 

 
2.145 

 

 
1.425 

 
1.817 

 
2.141 

 
Altres informacions 

 

 
3.649 

 
3.867 

 
4.881 

 
5.381 

 
Donar cita amb 

assessor/a 
 

 
3.984 

 
2.861 

 
2.691 

 
2.169 

 
TOTAL 

 

 
9.778 

 
8.153 

 
9.389 

 
9.691 

 

 
 
 



                                     

_____________________________________________________Memòria 2014 

 

12 

6.1.2. SERVEI D’ACOLLIDA I ASSESSORAMENT EN MATÈRIA 

          D’ESTRANGERIA 
 
Nombre d’usuaris atesos amb cita concertada i nombre de consultes ateses 
mitjançant aquestes cites: 
 
 

Nombre total d‟usuaris nous del 2014 965 

Nombre d‟usuaris antics atesos el 2014 487 

Total d‟usuaris atesos amb cita prèvia el 2014 1.452 

Nombre de consultes ateses durant el 2014 4.212 

 
 

Nombre de visites: 2.714 

 

Principals orígens dels usuaris de l’assessorament en estrangeria: 
 

Les nacionalitats més representatives es poden observar en el quadre següent: 

Nacionalitat Nombre d’usuaris 
Bolívia 29,06% 
Marroc 10,61% 
Paraguai 6,2% 
Equador 5,85% 
Gàmbia 4,89% 
Senegal 4,48% 
Hondures 3,37% 
República Dominicana 3,03% 
Colòmbia 2,82% 
Brasil 2,62% 
Pakistan 2,34% 
Espanya 2,27% 
Uruguai 1,65% 
Perú 1,38% 
Argentina 1,31% 
Cuba 1,31% 
Altres 16,81% 

 

Pel que fa a les regions i països d‟origen, el percentatge més elevat prové d‟Amèrica 

Llatina i ve donat especialment pels usuaris provinents de Bolívia, fet que significa una 

continuïtat dels darrers anys. A continuació trobem Àfrica, on destaquen les 

nacionalitats marroquina, gambiana i senegalesa. 
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Cal destacar que existeix un nombre significatiu de persones amb nacionalitat 

espanyola, fet que és degut en gran mesura per una banda a les segones i terceres 

generacions que al néixer en territori espanyol poden tenir accés a la nacionalitat 

espanyola en un període de temps més breu i per altra banda, a què hi ha un gran 

conjunt de ciutadans estrangers que porten vivint a Espanya molts anys i han obtingut 

ja la nacionalitat espanyola. Molts d‟aquests ciutadans, han de renunciar a la seva 

nacionalitat d‟origen al realitzar el jurament o promesa per obtenir la nacionalitat 

espanyola i per tant, són registrats com ciutadans espanyols.  

  

Població de residència dels usuaris: 

Sabadell: 95,11% 

Altres poblacions: 4,89%                                    

 

Tipus de consultes: 

El tràmit més sol·licitat és el permís de llarga durada, donat que es tracta de 

l‟autorització de residència a la qual tenen dret les persones estrangeres un cop hagin 

residit de forma continuada a Espanya durant un període mínim de 5 anys i existeix un 

gran nombre de ciutadans estrangers que es troben en aquesta situació. 

 

A continuació, seguint la tendència dels darrers anys, observem que hi ha un gran 

nombre de consultes al voltant de la renovació dels permisos temporals i les 

modificacions dels mateixos, la qual cosa és deguda en gran mesura als canvis 

introduïts per la darrera reforma de la llei d‟estrangeria i l‟aplicació del corresponent 

reglament que la desenvolupa. Així mateix, la situació de crisi econòmica que continua 

vivint el país origina grans dificultats per poder renovar els permisos temporals, 

donada l‟exigència d‟acreditar una feina o recursos econòmics suficients. 

És molt  necessari que els usuaris dels servei rebin un assessorament adient ja que 

d‟aquest tràmit depèn la continuïtat de la seva situació de residència legal. El fet de no 

poder renovar els diferents permisos de residència aboca a les persones immigrades a 

una situació d‟irregularitat sobrevinguda. 

 

D‟altra banda, també es poden observar moltes consultes relacionades amb 

l‟arrelament, el que significa que continuen existint moltes persones immigrades en 

situació irregular que intenten regularitzar-se. Tot i que arriben menys persones al 

territori, no podem obviar que hi ha un gran nombre de persones que requereixen 

orientació, assessorament i suport per poder arribar a ser regularitzades. 
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Cal destacar també un nombre important de consultes en relació al règim comunitari 

degut a l‟existència d‟un vincle familiar amb un ciutadà de la Unió Europea. En aquest 

sentit, durant l‟any 2012 es van introduir algunes modificacions en la normativa que 

regeix aquest règim, restringint la situació de residència d‟aquests ciutadans a 

l‟acreditació de mitjans econòmics entre d‟altres requisits, la qual cosa ha provocat 

grans dificultats pels nacionals de la UE i els seus familiars, fet que ha suposat que les 

consultes relacionades amb aquest règim continuïn augmentant respecte als anys 

anteriors. 

Per últim, el tràmit del reagrupament familiar representa un lleuger augment en el 

nombre d‟atencions respecte als anys anteriors tot i que les consultes són bastant 

inferiors en relació a la major part dels tràmits que hem comentat anteriorment. 

Aquest petit augment en el nombre d‟atencions no representa que hi hagi un nombre 

significatiu més elevat de reagrupaments finalitzats amb èxit, sinó que degut a les 

dificultats que representa poder realitzar aquest tràmit, hi ha un major nombre de 

consultes al respecte. 

La complexitat i exigències de la normativa d‟estrangeria vigent en paral·lel amb la 

situació econòmica actual produeixen que un nombre molt reduït de persones 

immigrades puguin acreditar els requisits necessaris exigits, restringint d‟aquesta 

manera, el dret fonamental de les persones de viure amb la seva família. 

 

En el quadre s‟observen les demandes d’informació més importants: 

 

Consulta 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Permís de Llarga durada/ Llarga durada U.E.  147 957 651 391 1.277 1.015 

Renovació residència i treball 852 480 685 439 858 861 

Arrelament 432 330 545 338 395 437 

Règim comunitari 175 148 285 280 318 386 

Modificacions de permisos 110 188 271 266 589 372 

Renovació residència 316 565 346 195 460 250 

Reagrupament familiar 248 262 268 216 162 246 

Permís inicial 27 45 119 57 43 142 

Recursos administratius 92 75 166 75 90 84 

Nacionalitat 59 112 182 33 37 23 
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6.1.3. SERVEI PER A SOL·LICITANTS D’ASIL I REFUGIATS  
 

 

Programa d’Acollida temporal per a sol·licitants d’asil de la Comissió Catalana 

d’Ajuda al Refugiat 

El programa d‟acollida per a sol·licitants d‟asil que porta a terme la CCAR a Sabadell 
te com a objectiu general afavorir l‟acollida i la integració dels sol·licitants d‟asil i 
beneficiaris de protecció internacional, proporcionant-los les prestacions bàsiques 
perquè aquestes persones puguin cobrir les seves necessitats d‟habitatge i 
manutenció i així puguin començar un itinerari que faciliti el desenvolupament de la 
seva autonomia, independència i integració a la societat d‟acollida. 
 
Les persones que arriben a territori espanyol i sol·liciten asil són persones que es van 
veure obligades a fugir dels seus països perquè les seves vides estaven en perill. 
 
En la majoria dels casos no tenen un país de destinació determinat, amb la qual cosa, 
en arribar a territori espanyol desconeixen la llengua, la cultura i el funcionament de les 
diverses estructures existents com són el procés de sol·licitud d‟asil, l‟administració 
pública, el sistema judicial, el mercat laboral, etc. 
 
Així mateix no tenen xarxa social on trobar el suport ni recursos per poder cobrir les 
seves necessitats bàsiques. 
 
Per aquests motius sorgeix la necessitat d‟oferir a les persones que arriben i sol·liciten 
asil un programa que els proporcioni els recursos necessaris per poder començar un 
itinerari d‟integració sociolaboral. 
 
El Centre de Migracions (CEMI) de Sabadell compta amb 10 places distribuïdes en 
dos pisos i una tècnica social qui s‟encarrega de la gestió del centre així com del 
seguiment de les persones residents al mateix.  

 
Pel que fa al col·lectiu d‟actuació, durant l‟any 2014 van residir al centre 26 persones, 
21 homes, 4 dones i un menor. 

 
 

Nombre d‟usuaris atesos: 
  
Període: 01/01/2014 – 31/12/2014 
Adults: 25 Menors:1 
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BENEFICIARIS ATESOS  NOMBRE 
Nº de sol·licitants d‟asil 20 
Nº de sol·licitants d‟apatrídia 3 
Nº de persones amb protecció internacional 1 
Nº d‟Immigrants (denegació de la sol·licitud d‟asil) 0 
Nº d‟apàtrides 0 
Nº de trasllats segons conveni Dublín 2 
Nº total de beneficiaris atesos 26 

 
 
 
 
 

País/Nacionalitat Nombre 

Afganistan  2 
Pakistan 4 
Mali 2 
Ucraïna 2 
Palestina 3 
Síria 4 
Uzbekistan 2 
Sàhara Occidental (No rec.) 3 
Altres * 4 
TOTAL 26 

 
 
*Persones procedents de Rússia, Bangladesh, Egipte i Guinea Conakry. 
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Per edat Nombre de residents Percentatge 

Menor de 18 1 3,8 
De 18 a 29 12 46,2 
De 30 a 50 9 34,6 

Major de 50 4 15,4 
TOTAL 26 100 

 
 
 

Baixes Motiu Nombre de persones 

Obligatòria Final de l‟estada autoritzada 16 

Voluntària Obtenció d‟una feina (regular o irregular) 
Altres 

0 
1 

TOTAL   17 

 
 

 

Activitats dutes a terme durant l’any 2014  
 
A continuació es detallen les activitats realitzades amb els residents del centre durant 
l‟any 2014: 
 

● Cursos de castellà 
 
Quan una persona, la llengua nativa de la qual no és ni castellà ni català, ingressa al 
programa, comença a assistir a classes de castellà i/o català. A l‟SCAI es van realitzar 
durant tot l‟any, excepte el període de vacances a l‟agost, les classes de castellà, 
coordinades per la voluntària i professora de castellà Gemma Fernández. Durant el 
mes d‟agost, els residents van assistir a classes de castellà impartides a Barcelona, 
per evitar aturar el procés d‟aprenentatge. 
 
Aquestes classes es van complementar generalment amb classes rebudes a l‟Escola 
d‟Adults del barri. L‟objectiu és que els residents aprenguin el més aviat possible les 
llengües de la societat d‟acollida per tal d‟afavorir la integració a la mateixa així com 
facilitar la cerca d‟informació ocupacional, feina i l‟accés als recursos normalitzats. 
  
Així mateix es va dur a terme el programa de l‟amic lingüístic, a través del qual els 
alumnes amb un nivell de castellà i/o català medi poden practicar la llengua amb una 
persona, la llengua de la qual sigui castellà o català.  
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Formació Hores setmanals Període lectiu Nº participants  

del CEMI 

Alfabetització  - Castellà (SCAI)  3 Gener - Juny 5 

Castellà A1 (SCAI) 3 Gener - Juny 6 

Cursos de castellà a les Escoles 
d‟Adults de Sabadell  
(Can Puiggener i Concòrdia) 

4 Febrer - Juny 5 

Castellà (Servei Solidari) 4 Juliol 2 

Castellà Nivell Inicial (CEAR Barcelona) 4 Agost 5 

Castellà Nivell Intermedi (CEAR  
Barcelona) 

4 Agost 5 

Alfabetització  - Castellà (SCAI)  3 Setembre – Desembre 3 

Castellà A1 (SCAI) 3 Setembre – Desembre 5 

Castellà A2 (SCAI) 5 Setembre – Desembre 1 

Cursos de castellà a les Escoles 
d‟Adults de Sabadell  
(Can Puiggener i Concòrdia) 

8 Octubre – Desembre 5 

Escola Oficial d‟Idiomes de Drassanes 10 Febrer-Maig 6 

Escola d‟Idiomes Metropol  8 Setembre - Desembre 1 
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● Activitats adreçades a afavorir el coneixement de l‟entorn 
 
Durant l‟any es van dur a terme diverses activitats amb la participació dels residents 
dels pisos d'acollida, activitats que van permetre el coneixement de l'entorn, així com 
l'oportunitat d'interrelacionar-se amb diversos col·lectius. 
 
La participació en dites activitats no és obligatòria, sinó que depèn dels interessos de 
cada resident. No obstant, des del CEMI es fomenta la participació en diversos espais i 
entorns posant l‟accent en la importància de la mateixa per conèixer la cultura de la 
societat d‟acollida, interrelacionar-se amb diferents persones, ampliar les xarxes 
socials i passar un temps d‟oci de qualitat. 
 
En aquestes activitats participen totes les persones interessades que formin part de la 
Comissió Catalana d‟Ajuda al Refugiat, com el personal de tècnics, els usuaris i els 
voluntaris. 
 

 
Activitats Mes  Nº Participants del CEMI 
Visita al Zoo de Barcelona Gener 3 
Sessió d‟Acollida Gener 6 
Espectacle de dança Febrer  6 
Visita al Museu de les Migracions Març 3 
Visita al MNAC (Museu Nacional d‟Art de Catalunya) Març 3 
Sortida a la Bolera Març 5 
Visita al MACBA (Museu d‟Art Contemporani de Barcelona) Abril 5 
Holi Festival Abril 2 
TNC Teatre Nacional de Catalunya Maig 2 
Picnic en el Parc de la Ciutadella Maig 3 
Sopar Aniversari de la CCAR Juny 3 
Picnic Parc de la Ciutadella Juny 2 
Celebració Ramadà Juliol 9 
Picnic al Parc de la Ciutadella Octubre 3 
Visita a la Escocesa (Centre Artístic) Desembre 2 
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● Tallers i formacions 
 
Durant l‟estada al centre es busca oferir als residents formacions que permetin el seu 
desenvolupament així com millorar les possibilitats d‟accedir a una feina a la sortida 
dels pisos. Tanmateix, moltes vegades el nivell de la llengua no permet l‟accés de les 
persones a recursos formatius externs. Per aquesta raó s‟organitzen també, amb la 
col·laboració de persones voluntàries, tallers adaptats als nivells de coneixement de la 
llengua dels participants. 
 
Durant l‟any 2014 les persones residents van accedir a les següents activitats 
formatives, tant a Sabadell com a Barcelona: 
 
 

Formació Hores setmanals Període Nº participants  
del CEMI 

Taller de coneixement de l‟entorn  2 18/03/2014 – 08/04/2014 8 

Taller d‟Habilitats Socials 1 2 28/02/2014  7 

Taller d‟Habilitats Socials 2 2 21/03/2014 5 

Taller d‟Introducció a la recerca de feina 2 28/03/2014 4 

Taller de convivència 1 2 04/04/2014  3  

Taller de convivència 2 2 25/04/2014 4 

Taller de reciclatge 1 2 16/05/2014 6 

Taller de reciclatge 2 2 06/06/2014 6 

Taller de gestió econòmica  2 20/06/2014 6 

Taller de drets del consumidor 2,5 13/06/2014 5 

Taller d‟Art-teràpia 3 11/10/2014 – 20/12/2014 5 
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Al llarg del segon semestre de l‟any, es va realitzar un taller d‟art-teràpia amb totes les 
persones residents als pisos d‟acollida. 
 
El taller va ser impartit per una Art-terapeuta professional, Blanca Haddad i un 
Comunicador visual, Alejandro Pérez, al llarg de deu sessions setmanals de tres hores 
cadascuna.  
 
La finalitat principal del taller va ser la d‟oferir un espai segur per a la reflexió i el suport 
emocional a través de l‟ expressió artística a les persones participants.  
 
Així mateix, el taller va buscar estimular la creació de testimonis visuals que puguin 
funcionar com a material de comunicació gràfic i de visualització dels processos 
psicosocials que viuen les persones refugiades.   
 
En aquesta ocasió es va proposar per al taller d‟Art-teràpia l‟elaboració d‟un fanzine a 
partir dels dibuixos, fotos, escrits i testimonis que es generessin en el mateix taller. 
 
El fanzine és una publicació casolana, de tiratge limitat, produïda i editada per 
aficionats. En aquest cas, els mateixos participants del taller mitjançant fotocòpies van 
elaborar una petita edició del fanzine que va recopilar el treball i les reflexions 
realitzades durant el taller. 
 
El taller d‟expressió artística és ideat com un espai contenidor d‟emocions i d‟integració 
social ja que el grup té l‟oportunitat d‟expressar i compartir obertament les seves 
experiències, no només dins del taller d‟art-teràpia sinó amb altres actors socials, a 
través del fanzine elaborat.  
 
Així mateix és un espai que afavoreix la creació de vincles amb els companys dels 
pisos i una major cohesió que esdevindrà una convivència més harmoniosa i 
agradable. 
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● Foment del benestar, tant físic com psicològic 
 
Al llarg de l‟any es van realitzar entrevistes periòdiques entre els residents dels pisos i 
la tècnica social. Aquestes entrevistes es realitzen amb la intenció de ser un espai on 
els residents dels pisos avaluïn juntament amb la tècnica el seu itinerari. A través 
d'aquestes entrevistes, les persones residents poden resoldre els seus dubtes, 
sol·licitar orientació per a les accions següents que comprenen el seu itinerari i també 
és un espai d'estabilitat que els permet plantejar-se les accions a seguir en el futur per 
complir els seus objectius i aconseguir un benestar. 
 
Quan es realitza l‟ ingrés d'una persona al programa d'acollida, i sempre que aquesta 
persona es pugui comunicar en castellà, anglès o francès, se la deriva a Exil, 
organització que dóna atenció i suport mèdic i psicològic a persones que han sofert 
tortures o altres vulneracions dels drets humans, amb l'objectiu que els residents 
coneguin el servei i puguin decidir, després de dues o tres sessions, si volen continuar 
rebent aquest suport. 
 
En els altres casos, es procura trobar una persona voluntària que pugui realitzar la 
traducció en les sessions. Malauradament, en alguns casos això no és possible. 
 

 

● Suport sociosanitari 
 
A l‟entrar al programa d'acollida temporal, els sol·licitants d'asil reben orientació sobre 
el funcionament del sistema sanitari a Catalunya. Una vegada empadronats, se'ls lliura 
el padró perquè realitzin la tramitació de la targeta sanitària. 
 
Generalment, les persones residents utilitzen els serveis sanitaris de forma autònoma. 
No obstant això, es van realitzar acompanyaments puntuals a determinats residents en 
casos necessaris, per exemple a algunes visites amb els metges i a la realització de 
proves, tràmits o diligències determinades. Aquests acompanyaments es realitzen 
promovent l'aprenentatge del subjecte, perquè conegui i comprengui la forma com es 
duen a terme diferents processos en la societat d'acollida. Per tant, en la majoria de 
casos les persones són acompanyades en un primer moment però després 
adquireixen els coneixements i la seguretat per poder realitzar aquestes activitats de 
forma autònoma.  
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● Promoure el desenvolupament de la convivència i la cohesió social 
 
Durant l'any 2014 es van desenvolupar una mitjana de 35 visites a cada pis, 
realitzades per la tècnica social, amb l'objectiu de crear un espai d'interrelació entre les 
persones que comparteixen el pis o d'observar el manteniment de les instal·lacions 
dels mateixos i en casos necessaris donar les pautes necessàries perquè així sigui. 
 
D'altra banda, quan la situació ho requereix i en altres ocasions a sol·licitud d'una 
persona resident del pis, es van realitzar reunions amb tots els residents de cada pis a 
les instal·lacions de l‟SCAI, com a lloc neutral, per parlar sobre la convivència i el 
respecte per les normes en el pis d'acollida.  
 
En aquestes reunions es va recordar a les persones que formar part del programa 
d'acollida comporta uns drets i també uns deures que cal complir per facilitar la 
convivència i el compliment dels objectius del programa d'acollida temporal. Així 
mateix, es posa l'accent en la importància de la resolució de conflictes de forma 
pacífica, essent imprescindible per a això la comunicació i el respecte. 
 
Aquestes reunions tenen l'objectiu d'estimular la millora en l'ambient de convivència, 
encara que no sempre s'aconsegueix resoldre els conflictes existents. S'ha de tenir en 
compte que les persones residents provenen de cultures diferents i el procés per 
aprendre a conviure amb persones provinents de diferents cultures i religions és un 
procés lent que implica un aprenentatge, un auto coneixement i autocrítica, així com el 
desenvolupament d'habilitats comunicatives per expressar les opinions amb respecte i 
de forma conciliadora.  
 
És un treball que es realitza tant a nivell de grup com a nivell individual. No obstant 
això, com és natural, cada persona realitza el seu propi procés a un ritme diferent. 
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6.2. ACTIVITATS DEL VOLUNTARIAT 
 
Aquest any 31 persones han col·laborat com a voluntaris i voluntàries amb l‟SCAI.  

 

6.2.1. Tipus d’activitats. Les activitats desenvolupades han estat: 

 

6.2.1.1. Suport a la recepció: 

Les activitats que realitzen els voluntaris són: suport a l‟atenció telefònica i atenció al 

públic a les persones que vénen personalment a la recepció de l‟SCAI, suport 

administratiu i suport en la informació dels diferents serveis i recursos de la ciutat de 

Sabadell.  

El suport d‟aquests voluntaris és fonamental per al bon funcionament de la recepció 

degut a la gran afluència d‟usuaris i el gran volum de feina que genera aquesta. 

 

6.2.1.2. 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‟ETTs, 

adreces d‟empreses del sector laboral d‟interès, cursos de formació laboral, rètols 

d‟anuncis de servei domèstic o d‟altres serveis oferts per l‟interessat, derivacions a 

altres serveis de la ciutat (classes d‟idiomes, Càritas, Vapor Llonch, SOC, sindicats 

laborals, Escoles d‟Adults, Departament d‟Ensenyament...). 

 

Durant l‟any 2014 van ser ateses un total de 17 persones a través d‟aquest servei. 

Cal destacar que les possibilitats reals d‟inserció laboral per a les persones 

immigrades sense 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 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‟autorització de residència i treball. (Per 

a l‟arrelament social, que és la via de regularització per a persones que porten un 

mínim de 3 anys continuats a Espanya, es necessita un contracte laboral.) 

 

6.2.1.3. Suport a l’organització i gestió administrativa del servei: 

De la mateixa manera que els darrers anys, els voluntaris també han realitzat tasques 

administratives: arxiu, realització de fotocòpies, disseny de rètols, suport informàtic, 

manteniment i actualització de la web, etc. 
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6.2.1.4. Acollida lingüística:  

6.2.1.4.1. Classes de català 

Al llarg del 2014 hem realitzat dos cursos de català. Aquests cursos han respòs a la 

demanda dels usuaris de l‟entitat que ens sol·licitaven poder realitzar cursos de català 

bàsic ja que la major part d‟ells no havien realitzat cap curs anteriorment. 

Per altra banda, la necessitat d‟haver d‟acreditar la realització d‟accions formatives 

destinades a l‟aprenentatge de la llengua catalana per poder obtenir un informe 

d‟integració social favorable, requisit necessari per sol·licitar el permís de residència a 

través de l‟arrelament social (tràmit més comú per les persones que porten més de 

tres anys a Espanya) ha originat que la demanda de cursos de català s‟hagi disparat i 

que l‟oferta existent a la ciutat de Sabadell no sigui suficient. 

● Sessions inicials d‟acollida (45 hores): 

 

Es va realitzar un primer curs durant els mesos de març, abril, maig i juny amb una 

durada total de 45 hores distribuïdes en 4 hores setmanals.  

 

Aquest curs es va portar a terme en les aules del Centre Cívic de Sant Oleguer, ubicat 

a l‟Avinguda de Sol i Padrís, de Sabadell. Dos professors voluntaris es van encarregar 

de dur a terme el curs i hi van participar un total de 11 alumnes. 

  

L‟objectiu del curs és oferir uns continguts inicials bàsics i mínims per tal que els 

alumnes puguin després accedir a cursos bàsics d‟altres recursos normalitzats de la 

ciutat. 

 

És important esmentar que l‟SCAI manté un conveni d‟acollida amb el CNL de 

Sabadell a través del qual es poden derivar un nombre de persones preferents per 

poder realitzar els cursos bàsics del CNL. Tres dels alumnes que havien participat en 

aquestes sessions inicials, van realitzar un curs de català bàsic amb el CNL, a partir 

del juliol del 2014. 

 

Per altra banda, l‟SCAI també ha signat un conveni amb el CNL de Sabadell durant 

l‟any 2014, mitjançant el qual, els cursos organitzats i realitzats per l‟SCAI són 

reconeguts de manera oficial a l‟hora d‟acreditar les accions formatives realitzades per 

les persones immigrades. 

 

Hem de constatar que tot i que un nombre important dels alumnes havien sol·licitat 

participar en el curs per tal de poder acreditar la formació de cara a sol·licitar l‟informe 

d‟arrelament social, van valorar molt positivament el desenvolupament del curs, amb 

un alt grau de participació en les classes. La major part dels alumnes van sol·licitar a 

l‟entitat poder participar en un altre curs posterior per poder augmentar i consolidar 

l‟aprenentatge adquirit. 
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● Sessions inicials d‟acollida (45 hores): 

Una vegada finalitzat el primer curs i donada la valoració positiva dels participants en 

el mateix, es va decidir organitzar un nou curs donat que continuava existint demanda 

per part d‟usuaris de l‟entitat interessats en realitzar cursos inicials d‟acollida en 

llengua catalana. 

Aquest curs es va iniciar al mes d‟octubre i finalitzarà al gener del 2015. És realitzat 

per dos professors voluntaris amb una distribució de 4 hores setmanals en sales del 

Centre Cívic de Sant Oleguer, de la mateixa manera que el curs anterior. 

En aquest curs hi participen un total de 14 alumnes. De la mateixa manera que el 

primer curs, és molt ben valorat per part dels alumnes. Continuen existint un nombre 

important de participants que desitjarien poder realitzar un altre curs per continuar amb 

l‟aprenentatge de la llengua, la qual cosa compleix l‟objectiu de treballar uns continguts 

inicials bàsics que permetin als alumnes l‟accés a cursos oficials bàsics d‟altres 

recursos normalitzats de la ciutat. 

La participació i motivació dels alumnes ha estat molt important en els dos cursos 

inicials realitzats. 

Els diferents nivells d‟estudis dels alumnes del curs dificulta un major ritme 

d‟aprenentatge donat que la formació prèvia dels participants del curs és molt 

heterogènia, la qual cosa genera que sigui més complicat realitzar una valoració dels 

cursos en referència als continguts assolits. És important assenyalar que tot i que la 

diferència de nivells pot alentir l‟evolució dels alumnes amb uns coneixements més 

avançats, s‟ha originat un gran cohesió grupal entre tots els participants, col·laborant 

entre tots ells. 

En aquest sentit, de la mateixa manera que en la resta de cursos realitzats 

anteriorment, continuem valorant que és necessari oferir cursos amb un nombre reduït 

d‟alumnes, en els quals es puguin treballar uns continguts mínims per tal de què els 

participants puguin seguir el curs, enlloc d‟oferir molts coneixements a un ritme més 

ràpid que podria provocar que alguns dels alumnes tinguessin dificultats per arribar a 

assolir tota la matèria. 

 

 

 

 

 

 



                                     

_____________________________________________________Memòria 2014 

 

27 

 

6.2.1.4.2. Classes de castellà 
 
Durant l‟any 2014 s‟han ofert classes de castellà en els següents nivells: 

● Alfabetització: dilluns i dimecres de 10-11:30h. 

● Nivell A1 (a), corresponent a l‟A1 segons el marc europeu comú de referència 

(MECR): dilluns i dimecres de 11:30 a 13h. 

● Nivell A1 (b): dilluns i dimecres de 11:30 a 13h. Aquest any hem dividit el grup 

A1 en dos subgrups; a i b, degut a la heterogeneïtat de nivells i l‟elevat nombre 

d‟alumnes. 

● Nivell A2, corresponent a l‟A2 segons el marc europeu comú de referència   

(MECR): dilluns de 11:30 a 13h. 

 

Donat que seguim compartint l‟espai amb el CNL, els horaris de les classes segueixen 
condicionats a la disponibilitat d‟aules que ens ofereix el CNL. Seguim considerant que 
el nombre d‟hores de classe per cada grup (3 hores setmanals) és insuficient pel 
nostre alumnat. 
 
En total han participat en aquests cursos uns 101 alumnes. Aquest és el segon any 

que els alumnes acollits al programa d‟acollida temporal per sol·licitants d‟asil de 

CCAR-CEAR han vist reduïda la seva cobertura a sis mesos i per tant, hi ha hagut 

més migració (altes i baixes) en els cursos d´A1 i A2. Malgrat això, s‟ha donat una 

assistència constant per part dels alumnes no adscrits a cap projecte durant l‟any. Cal 

constatar el significatiu augment d‟alumnes a les classes d‟alfabetització i la seva 

assistència constant durant tot el curs. 

 

● Alfabetització:  
 

Aquest curs ha estat realitzat per quatre professors voluntaris, el que ha permès oferir 

quatre nivells diferents, necessitat que havíem detectat en cursos anteriors. Tenim dos 

grups d‟alfabetització i dos de neolectors. Hem continuat oferint tres hores setmanals 

de classe. Cal esmentar que els propis alumnes demanen poder cursar més hores 

però enguany no ha estat possible oferir-ne més degut a la disponibilitat d‟aules. 

 

Del total de 59 alumnes que han assistit a les classes, un 85% ha estat format per 

dones d‟origen marroquí. La majoria ja es coneixien i han vingut a l‟SCAI  

acompanyades per una amiga. Els professors d‟aquest grup estan molt satisfets de la 

implicació i evolució d‟aquest grup de dones, les quals mostren un gran interès per 

aprendre tenint en compte que no necessiten els cursos per regularitzar la seva 

situació. La majoria han estat reagrupades pels seus marits. La resta d‟alumnes 

provenen de diferents països de l‟Àfrica subsahariana. 
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Els alumnes dels quatre grups d‟aquest curs tenen diferents nivells de coneixement de 

la llengua oral però tots tenen en comú que no han anat mai a l‟escola en els seus 

països d‟origen. 

 

● Nivell A1:  

 

Durant l‟any 2014, hem hagut de subdividir novament aquest nivell en dos subgrups a) 

i b) degut a què va arribar un grup nombrós (10 persones) al mes de setembre a 

l´SCAI (tant acollits al programa de CCAR-CEAR com residents a Sabadell) que no 

havien estudiat mai castellà abans i que portaven menys de dos mesos vivint a 

Catalunya.  

 

Aquest nivell ha estat portat per 4 professors voluntaris durant el curs; s‟ha de tenir en 

compte que a l´SCAI seguim oferint classes durant el mes de juliol i per tant s‟hi 

incorporen nous voluntaris. 

 

En aquest nivell s‟ofereixen als alumnes els coneixements bàsics de la llengua per tal 

que es puguin desenvolupar en el seu entorn. El 80% dels alumnes assistents porten 

uns tres mesos a Espanya i la major part d‟ells no han estudiat abans la llengua. En 

aquest grup han assistit uns 34 alumnes, el 40% dels quals són sol·licitants d‟asil i per 

tant estan acollits en el programa d‟acollida residencial temporal gestionat per CCAR-

CEAR. 

Aquest any, el nivell A1 (a) ha estat molt homogeni i ha tingut una evolució constant. El 

90% dels alumnes van arribar al centre sense tenir cap coneixement previ de la 

llengua i això va permetre fer un treball conjunt, independentment dels nivells 

d‟escolarització dels alumnes en els seus països d‟origen. Cinc d‟ells assisteixen 

també a classes d‟alfabetització, però això no ha incidit significativament en el seu 

procés d‟aprenentatge de la llengua oral. A la vegada, en el grup hi ha per primer cop 

un nombre significatiu d‟alumnes d‟origen sirià (30%) que tenen estudis a nivell 

universitari. 

Cal destacar que malgrat que arribin molts menys immigrants al nostre país, això no es 

detecta a la demanda de classes, la qual, en aquest inici de curs ha estat superior a 

d‟altres anys. En el curs actual hem hagut de tancar la llista d‟espera, advertint a qui 

s‟hi ha apuntat de què amb tota seguretat no podrien incorporar-se durant l‟any als 

nostres cursos. En aquests moments tenim una llista d‟espera d‟unes 40 persones 

aproximadament. 

L‟altre subgrup (b) del nivell A1 ha estat molt nombrós però amb molt moviment durant 

el curs, en gran part pel moviment gairebé mensual de l‟alumnat de CCAR-CEAR. 

Alguns dels alumnes d‟aquest grup ja havien iniciat el nivell A1 a l´SCAI però no 

havien assolit suficients habilitats lingüístiques per passar de nivell, la majoria perquè 
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havien arribat a la meitat del curs. Altres havien fet una prova de nivell i s‟havien 

incorporat al grup directament.  

 

● Nivell A2:  
 

Al llarg de l‟any han assistit a les classes d‟aquest nivell uns 8 alumnes. Alguns d‟ells 

hi han accedit directament al finalitzar les classes del nivell A1 i d‟altres ja han vingut a 

l‟SCAI amb uns coneixements previs que els han permès accedir directament a aquest 

nivell.  

 

Pensem que l‟alumnat que participa en aquest nivell acaba el curs amb prou recursos 

com per a expressar no només necessitats bàsiques comunicatives, sinó també per a 

aprofundir en altres expressions. Els alumnes manifesten que no saben on seguir els 

estudis un cop assolit el nivell A2, ja que a les Escoles d‟adults aquest tampoc es 

supera i a l´SCAI ens hem de readaptar constantment i tornar a iniciar l´A1 deixant 

enrere la possibilitat d‟iniciar un B1. 

D‟altra banda, aquesta és l‟especificitat del servei que pretenem oferir des de l‟SCAI: la 

possibilitat de què un nouvingut pugui ser atès en la seva necessitat d‟aprenentatge de 

la llengua sigui quin sigui el moment de la seva arribada. Aquest servei l‟oferim 

especialment als sol·licitants d‟asil de CCAR-CEAR, però se‟n beneficien també 

alumnes externs que s‟incorporen al grup. 

Finalment, volem destacar també que l‟alumnat que assisteix als cursos de nivell A1 

(b) i A2 ho fa conscient de la importància de l‟aprenentatge de la llengua per tal 

d‟afavorir el seu procés d‟integració dins la societat d‟acollida. Tant sols en els nivells 

A1 (a) trobem un nombre reduït d‟alumnes que assisteixen als cursos amb la prioritat 

d‟obtenir un certificat que els permeti iniciar el procés de regularització. 

6.2.1.4.3. Programa “amic lingüístic” 

Mitjançant aquest programa una persona voluntària ofereix a l‟alumne la possibilitat de 

practicar la llengua castellana més enllà de l‟espai - classe. L‟experiència serveix tant 

per a reforçar l‟aprenentatge com per a relacionar-se amb persones autòctones i 

conèixer millor la ciutat. Aquest curs hem comptat també amb l‟ajuda d‟un voluntari 

que ha reforçat els processos d‟alfabetització de tres dels nostres alumnes. Durant el 

darrer any han col·laborat amb nosaltres en el programa d‟amics lingüístics en castellà 

4 voluntaris. 
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6.2.1.4.4. Curs de competències bàsiques i de preparació per la prova d’accés a 

cicles formatius de grau mitjà de formació professional  

A principis d‟octubre de 2013, des de l‟SCAI i amb la col·laboració de l‟Escola Pia, qui 

ens va cedir aules i materials, vam engegar un projecte per tal d‟oferir el que 

anomenem “competències bàsiques” a joves que no han estudiat la secundària en els 

seus països d‟origen. L‟origen del projecte es deu a una necessitat que havíem 

detectat ja durant l‟any 2011 al comprovar que en algunes de les seleccions per 

accedir a determinats cursos es requeria realitzar petits exercicis de matemàtiques o 

llengua, els quals no podien ser realitzats amb èxit per aquests nois i els condemnava 

a no superar les seleccions una vegada darrera de l‟altra.  

A mitjans de l‟any 2013, vam detectar que un grup de nois d‟uns 20 anys, alumnes o 

ex alumnes tant dels cursos de l´SCAI com de Càritas Sabadell tenien seriosos 

problemes per accedir i seguir la formació tant reglada com professional a la que 

podien optar. Donat que la situació legal de la major part d‟aquests nois no els permet 

treballar (són titulars d‟una autorització de residència sense permís de treball) vam 

pensar en oferir la possibilitat molt més estructurada de preparar-los per la prova 

d‟accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional que el Departament 

d‟Educació de la Generalitat de Catalunya convoca cada any, seguint els referents de 

les competències bàsiques que el Departament demana en Llengua Catalana, Llengua 

Castellana, Llengua estrangera (francès o anglès), Socials, Matemàtiques, Naturals i 

Tecnologia. 

Donat que un dels professors voluntaris de l´SCAI ha estat professor de l´Escola Pia 

durant molts anys i per tant mantenia relació amb la directiva de l‟escola, va demanar a 

la institució que ens deixessin un espai per a poder fer les classes. En un inici, aquest 

va ser un espai exterior a la pròpia escola però en aquests moments les classes es 

realitzen a l‟interior del mateix edifici de l´Escola Pia, compartint els nostres alumnes 

l‟espai amb els alumnes de l‟escola. Cal destacar que durant l‟any 2014, l‟Escola Pia 

va convidar al grup d‟alumnes i professors a la diada de tota l‟escola: DENIP (Dia 

Escolar de la No Violència i la Pau), en la qual vam participar. 

Aquest curs es va iniciar a l‟octubre del 2013 i va finalitzar al juny del 2014. Les 

classes s‟han portat a terme de dilluns a divendres en horari de tarda, generalment de 

15:30h a 18:30h. Hi han participat un total de 10 professors, el 40% dels quals han 

estat professors i mestres a escoles i instituts de Sabadell. 

Respecte als alumnes, podem dir que han assistit regularment a la formació un total de 

14 alumnes, la majoria (9) són de Ghana i tenen 20 anys; 3 d‟aquests nois són 

senegalesos, 1 marroquí i un altre de Costa de Marfil. A l‟inici del segon trimestre, 

s‟han incorporat un noi i una noia marroquins de 17 anys que no han fet la secundària 

a Catalunya. 

El mes d‟abril es va obrir la matriculació oficial per la prova d‟accés a Grau Mitjà, a la 

qual s‟hi van inscriure 5 alumnes. D‟aquests, dos van aprovar l‟examen i dos més van 
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poder accedir a cicles formatius ja que havien fet un PQPI anteriorment amb unes 

qualificacions elevades. 

L‟evolució del curs és molt lenta degut a què els nois necessiten una atenció molt 

individualitzada i, sobretot, a què hi ha una gran diferència de nivells especialment en 

el que fa referència a les matemàtiques i a les llengües catalana i castellana però 

observem que l´interès i la comprensió de la necessitat d‟estudiar és molt gran. 

A més dels coneixements concrets de cada assignatura, es pretén també informar i 

educar els alumnes en aspectes sociolaborals que són importants en la nostra 

societat. Per això, explicitem i treballem valors i normes. 

Un cop acabat el curs, es va realitzar una avaluació global per part de l‟equip de 

professionals que participen en aquest projecte i donat que aquesta va ser molt 

positiva, es va decidir repetir l‟experiència el curs següent, que s‟ha iniciat al mes 

d‟octubre del 2014 i finalitzarà el proper mes de juny d‟aquest any 2015. 

 

Coordinació del voluntariat: 

Es fan reunions periòdiques de coordinació amb l‟equip de mestres de català i castellà, 

la coordinadora de l‟SCAI i la tècnica de CCAR-CEAR. 

També s‟han realitzat algunes reunions de coordinació amb els voluntaris de la 

recepció. 

 

6.3. ACTIVITATS ENFORA 

- Sessions d’acollida 

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 una tècnica 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 

seguidament es dóna pas a l‟explicació dels diferents àmbits de la Llei d‟estrangeria i 

es reparteix el material “Guia sobre la Llei d‟estrangeria 2011”  (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 dues traductores.  

Aquestes sessions es realitzen al Centre Cívic del barri corresponent. L‟any 2014 

s‟han realitzat un total de 10 sessions, en les quals han participat 189 persones.  
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Els barris on s‟han portat a terme les sessions són: 

C. C. de la Creu Alta- Cal Balsach 23/01/2014 
Casal Cívic Rogelio Soto 13/02/2014 
C.C. de Torre-Romeu 06/03/2014 
Biblioteca de Ponent 03/04/2014 
C.C. de Ca n‟Oriac 08/05/2014 
C.C. de Sant Oleguer 05/06/2014 
Biblioteca del Sud 25/09/2014 

Biblioteca Vapor Badia 09/10/2014 
C.C. Can Puiggener 06/11/2014 
Casal Cívic Arraona-Merinals 04/12/2014 

 

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 a les sessions d‟acollida. En aquests tallers es descriuen 

detalladament els serveis de la ciutat i es facilita informació sobre el treball, la sanitat, 

l‟educació... 

L‟SCAI, en aquestes sessions amplia la seva explicació de la llei d‟estrangeria que 

s‟ha donat prèviament a les sessions d‟acollida. 

S‟han realitzat 3 sessions: 

Coneixement entorn E.A. Torre Romeu 09/04/2014 (matí) 
Coneixement entorn E.A. Torre Romeu  09/04/2014 (tarda) 
Coneixement de l‟entorn  
C.C. de Ca n‟Oriac 

                    10/12/2014 

 

- Programa “Sabadell amb els teus” 

Aquest és un programa de suport al reagrupament familiar de la Regidoria de Drets 

Civils i Ciutadania de l‟Ajuntament de Sabadell, que ofereix un acompanyament a la 

persona que reagrupa al llarg de tot el procés per tal de facilitar-li la informació de tots 

els tràmits, de la documentació que es demana i el procediment a seguir. El programa 

també ofereix suport emocional durant el procés de reagrupament, en cas de que sigui 

necessari. Un cop acabat el tràmit, es facilita l‟acollida dels familiars nouvinguts al 

municipi, derivant-los als serveis de primera acollida i possibilitant així la seva 

incorporació social a la ciutat. 

L‟SCAI col·labora en aquest programa, amb la derivació de persones que requereixen 

aquest programa i en el desenvolupament de les sessions informatives conjuntament 

amb la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania, comptant amb el nostre suport i 

experiència en els tràmits d‟estrangeria. 

Al llarg de l‟any 2014 s‟han realitzat un total de 6 sessions, en les quals han participat 

65 persones. Durant aquest any, les sessions s‟han portat a terme a la seu de l‟SCAI. 
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- Activitats “a la carta” 

Aquest punt engloba totes aquelles conferències, debats, xerrades i altres activitats en 

les que l‟SCAI participa ja que és reconegut com a referent en matèria d‟immigració a 

la ciutat de Sabadell.  

Al llarg de l‟any 2014, s‟han realitzat dos tallers de sensibilització sobre el fenomen 

migratori dirigit a un grup classe cadascun d‟educació secundària de l‟IES Les Termes, 

de Sabadell, dintre de l‟assignatura de ciutadania. Aquesta activitat forma part del 

programa Ciutat i Escola de l‟Ajuntament de Sabadell. Aquests tallers es van realitzar 

el 07/03/2014 i el 30/05/2014. 

 

6.4. PROGRAMA D’INTERCANVIS I COL.LABORACIÓ AMB ENTITATS 

De la mateixa manera que els darrers anys, l‟SCAI i les diferents entitats de Sabadell 

que treballen amb població immigrant han realitzat un treball de coordinació i 

col·laboració. 

Hem continuat amb la realització de reunions mensuals amb l‟Oficina de Nova 

Ciutadania de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania (Ajuntament de Sabadell) 

segons el calendari anual establert per part dels dos equips tècnics per optimitzar la 

coordinació.  

El servei d‟acollida portat a terme per l‟SCAI està inscrit dintre del pla d‟acollida 

general de la ciutat i intentem, en la mesura del possible, derivar els usuaris cap als 

serveis normalitzats de la ciutat. 

Existeixen derivacions mútues entre l‟SCAI i altres entitats com Càritas, Creu Roja, els 

serveis socials i entitats d‟altres municipis. Totes són entitats o institucions que atenen 

a la població immigrada i podem dir que el nivell de coordinació és molt satisfactori. 

L‟SCAI participa en la Taula d‟Entitats de Nova Ciutadania, una plataforma convocada 

per l‟Ajuntament de Sabadell on periòdicament es reuneixen les associacions 

d‟immigrants i entitats que treballen en l‟àmbit de la immigració. 

L‟SCAI també és membre de la Plataforma del Tercer Sector de Sabadell – Vàlua-  així 

com del Consell de Ciutat, de la Comissió de la Convivència i del Consell de 

Cooperació i Solidaritat de l‟Ajuntament. 
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- Col·laboració SCAI - Punt del Voluntariat de l’Ajuntament de Sabadell - Institut 

Vallès (Projecte SABA): 

Aquest projecte té l‟objectiu 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. Aquest 

curs escolar 2014-2015, l‟SCAI acull un alumne de l‟ Institut Vallès que realitza tasques 

de suport a l‟entitat (compres, retallar articles de premsa, còpies i altres tasques 

administratives). 

 

 

- Convenis de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball: 

Durant aquest any 2014, l‟SCAI ha signat un conveni amb l‟ Institut Montserrat Roig de 

Terrassa, a través del qual una alumna del Grau Superior d’Integració Social ha 

realitzat les seves pràctiques en els diferents serveis de l‟entitat. 

De la mateixa manera, s‟ha signat un conveni de pràctiques amb la Universitat de 

Barcelona (UB), mitjançant el qual una alumna del Grau de Treball Social ha 

desenvolupat les pràctiques I de l‟esmentat grau a l‟SCAI. 

Per altra banda, també s‟ha signat un altre conveni de col·laboració amb l‟Ajuntament 

de Sabadell, relatiu al mòdul de pràctiques professionals no laborals que pertany al 

certificat de professionalitat de Mediació Comunitària patrocinat pel Servei 

d‟Ocupació de la Generalitat de Catalunya, segons el qual una alumna d‟aquest mòdul 

ha realitzat les seves pràctiques en el servei de primera acollida de l‟entitat. 
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7. RECURSOS HUMANS DE L’SCAI 

 

 

-  Junta directiva de l’entitat en el 2014: 
 

L‟any 2014, la Junta Directiva ha estat formada pels següents membres de les entitats 

que componen l‟SCAI:  

Presidenta:     Rita Huybens (Lliga dels Drets dels Pobles) 

Tresorer:   Pedro Sánchez (CCOO)        

Secretari:   Pedro Sánchez (CCOO) 

Vocals/Representants          Miguel Pajares (CCAR-CEAR) 

    Estel·la Pareja (CCAR-CEAR) 

    Josep Santcristòfol (UGT) 

               Jesús Rodríguez Padilla (UGT) 

     Pilar Ribera (Càritas Sabadell) 

    Mª Carmen Pastor Baca (Càritas Sabadell) 

 

 

- Tècnics especialitzats en l’àmbit migratori 
 
 Els professionals especialitzats en l‟àmbit migratori han estat els següents: 

- Un tècnic de l‟SCAI especialitzat en informació, assessorament i tramitació 

de documentació d‟estrangeria. 

- Una tècnica especialitzada en refugiats i sol·licitants d‟asil de CCAR-CEAR.  

- Una administrativa (recepció, telèfon i tasques administratives). 

- Coordinadora. 

- Responsable econòmic - comptable. 

 

 

- Coordinació de l’SCAI 

 
Persona encarregada de tasques d‟organització, cohesió i coordinació interna, 

dinamització del voluntariat, representació de l‟entitat i comunicació externa, recerca 

de recursos econòmics i treball amb altres entitats.  
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- Voluntariat 
 

L‟any 2014 han col·laborat 31 voluntaris de forma desinteressada i altruista en la 

realització de diferents activitats. D‟aquests voluntaris, un total de 15 s‟han incorporat 

al llarg de l‟any. 

 

 
8. COMUNICACIÓ EXTERNA DE L’SCAI 

 

 

La 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‟interès. 

Relacions amb altres entitats 

En el marc de l‟obertura de l‟entitat cap a altres actors socials hem mantingut 

entrevistes amb altres entitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scaisabadell.info/
http://www.scaisabadell.info/
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9. GESTIÓ ECONÒMICA 

 

 

L‟estructura econòmica, comptable i administrativa de l‟SCAI es realitza mitjançant el 

programa informàtic (Contaplus Elite 2013), on es separa la comptabilitat per projectes 

de manera analítica, per la qual cosa cada projecte té la seva pròpia comptabilitat. 

Econòmicament, la part d‟ingressos provenen de les subvencions atorgades per 

administracions, institucions i fundacions així com algunes donacions; i en les 

despeses, els salaris dels treballadors, els subministraments, serveis exteriors i 

consums menors (veure Compte de Pèrdues i Guanys). 

Les despeses d‟inversió que es van fer a l'antic local Ferran Casablancas durant els 

anys 2007/2008 es van començar a amortitzar a partir del 2012 transferint el seu 

mateix import al compte de -Subvencions oficials de capital (130) i -Subvencions, 

donacions i llegats (746), amb la qual cosa l'Actiu i el Passiu de l'entitat s'anirà 

regularitzant anualment. La seva finalització es produirà l'any 2021, on aquestes 

partides quedaran definitivament regularitzades. 

Els serveis que presta l‟SCAI són fonamentalment serveis públics i d‟interès general ja 

que la principal activitat és la d‟atendre als immigrants residents en preferència a 

Sabadell, que vénen en sol·licitud d‟orientació i assessorament. Aquest servei es 

realitza de manera oberta i gratuïta per l‟equip tècnic estable, amb la col·laboració de 

la tècnica de CCAR-CEAR i amb l‟aportació molt valuosa dels voluntaris. 

En aquest servei públic, cobert econòmicament i de forma majoritària amb els recursos 

públics provinents de l‟Ajuntament de Sabadell i algunes altres subvencions–

Generalitat de Catalunya i donatius. 

Aquest exercici 2014, després d'haver ajustat al màxim totes les partides, hem pogut 

acabar amb un benefici de 9.071,81 euros, gran part d'aquest benefici (7.576,93 

euros) ha estat produït pel reintegrament de les indemnitzacions que es van lliurar en 

els acomiadaments de l'any 2012, les quals es van sol·licitar en el seu dia a FOGASA i 

que ens han reintegrat durant aquest exercici. 

Com a conseqüència hem aconseguit equiparar la pèrdua que es va produir en 

l'exercici 2012, sumant el benefici (encara que mínim de l'any 2013). 

Durant aquest any 2014, tot i l‟adequació de l‟entitat a la nova estructura i baixes 

produïdes durant l‟any, s‟han pogut atendre un total de 11.475 visites.    
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En les pàgines següents es troben els quadres econòmics dels Comptes Anuals:  

 - Compte de Pèrdues i Guanys 2014 

 - Balanç de situació a 31 de desembre de 2014 

 - Pressupost previst per l‟any 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

_____________________________________________________Memòria 2014 

 

39 

 

 



                                     

_____________________________________________________Memòria 2014 

 

40 

 



                                     

_____________________________________________________Memòria 2014 

 

41 

 

 

 



                                     

_____________________________________________________Memòria 2014 

 

42 

 

 

 



                                     

_____________________________________________________Memòria 2014 

 

43 

 

 

L‟any 2014, el fenomen de la immigració ha estat molt present en els debats públics i 

privats per diferents raons, malauradament, la major part de les quals són fruit de les 

actuals polítiques d‟immigració cada cop més restrictives i menys respectuoses amb la 

dignitat i els drets fonamentals de les persones immigrades.  

L‟SCAI treballa diàriament per la defensa dels drets bàsics dels immigrants i de la 

igualtat de totes les persones tant en drets com en deures, amb independència de la 

seva situació administrativa. 

El coneixement dels drets bàsics de l‟immigrant i dels aspectes legals de la 

permanència al territori espanyol és una condició bàsica per poder desenvolupar-se a 

la societat d‟acollida. Volem remarcar la gran vulnerabilitat que pateix una persona 

irregular quan no pot exercir uns drets bàsics com són l‟accés a la vida laboral, a 

l‟habitatge, a prestacions socials... La nostra tasca és aconseguir que la majoria de la 

població immigrant tingui accés a una informació de qualitat, de manera gratuïta per tal 

de poder prevenir la caiguda en la marginalitat. 

Un aspecte molt important de l‟assessorament jurídic consisteix en poder identificar el 

tràmit més adient per a cada usuari en funció de la seva situació personal. 

No obstant, cal remarcar que tant necessari com l‟assessorament legal correcte i 

rigorós és també el suport emocional que requereixen les persones nouvingudes. La 

seva situació de vulnerabilitat fa imprescindible crear un ambient de confiança entre 

l‟usuari i el professional que permeti poder conèixer la situació de cada persona 

particular per tal que l‟atenció pugui ser el més integral possible. Sovint, l‟èxit de la 

intervenció rau en poder minvar l‟angoixa de les persones nouvingudes ja que aquest 

fet permet identificar més ràpidament el tràmit més adequat en funció de cada situació 

personal. 

Cal destacar que l‟SCAI ha esdevingut el centre de referència per les persones 

nouvingudes a la ciutat, les quals valoren molt positivament els diferents serveis de 

l‟entitat. 

Per tant, durant els propers anys continuarem treballant amb i per les persones 

immigrades, vetllant perquè l‟SCAI continuï com a punt de trobada de persones 

immigrades i autòctones sense restriccions ideològiques, ètniques ni religioses. 

  

 

 

 

 
10. VALORACIÓ FINAL 
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SCAI, RESUM VISITES 

ANYS 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 
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 2008 5.362 409 486 107 15.481 21.845 

 2009 5.989 511 319 92 10.449 17.125 

 2010 7.504 205 125 0 10.830 18.664 

 2011 5.386 208 0 0 9.778 15.272 

 2012 4.590 15 0 0 7.557 12.162 

 2013 3.467 0 0 0 7.759 11.226 

 2014 3.013 37 0 0 8.425 11.475 
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COL·LABORACIONS INSTITUCIONALS  

 

ANY 2014 

 

 

 

 

 

 


