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1. PRESENTACIÓ  

 
“Pensar que la immigració es produeix perquè els ciutadans dels països 
pobres volen anar als països rics és un gran error. Si bé és cert que 
aquest n’és un dels motius, els principals són que formem part d’una 
economia globalitzada i que els desplaçaments de les persones d’un país 
a un altre és cada cop més fàcil. I aquesta ja és una realitat d’abast 
universal.” 
 
“Com evitar que les ciutats es degradin? Solament serà possible si 
considerem la immigració com un fet estructural en comptes de veure-la 
com un fet conjuntural. I ... si continuem considerant la immigració com 
una cosa passatgera, ho pagarem car.” 
 
“La immigració és una de les principals característiques del canvi d’època 
a què assistim. Anem cap a ciutats multiètniques que hem de governar de 
manera diferent.” 

 
De “La Catalunya Gresol”, Carles Navales, 2000 

 
 
 

El proppassat mes de juny moria el sociòleg, periodista i exsindicalista Carles Navales 
(Cornellà de Llobregat 1952 – Flaçà 2011). En presentar la Memòria anual de l’SCAI crec 
bo de fer-li un petit homenatge i a la vegada incitar a rellegir els seus escrits en els que 
de manera lúcida i clara mostra les seves reflexions i propostes d’actuació en la 
Catalunya d’avui i, sovint, en l’entorn de la immigració. 
 
En aquesta memòria hi trobareu, com és habitual, el detall de cadascun dels serveis i 
activitats de l’SCAI, els programes d’acolliment, sobre l’”SCAI cap enfora”, els serveis 
complementaris duts a terme pels voluntaris, així com dades administratives i 
econòmiques. 
 
El 2011 ha estat un any amb dificultats econòmiques i funcionals. L’Expedient de 
Regulació de l’Ocupació, ERO, ens ha permès alleugerir les despeses, tot i que per als 
treballadors els ha representat per un cantó un menor ingrés i per l’altre un esforç extra 
per atendre, de la millor manera possible, les visites i usuaris rebuts. Cal considerar 
també la disminució relativa de visites (-18%) i de cites individualitzades (-28%). 
 
Hem pogut comptar amb un nombre important de voluntaris (45 en total) que ha permès 
seguir i potenciar les classes d’iniciació al català i/o al castellà, però també, per alguns, 
d’alfabetització i de cultura general; classes amb caràcter temporal per facilitar als 
alumnes poder seguir més endavant cursos normalitzats. 
 
El 31 de desembre, el programa residencial SCAI-Emaús, lamentablement s’ha hagut de 
tancar. Aquest programa funcionava des de 2003 amb l’atenció a vuit persones. 
 
El treball de l’SCAI ha estat possible pel suport majoritari de l’Ajuntament al que cal 
sumar-hi subvencions i ajudes de la Secretaria d’Immigració de la Generalitat, de 
fundacions i donatius de persones particulars. Aquest suport econòmic ha permès 
mantenir obert el local, pagar els salaris (reduïts per l’ERO) i subministraments i a la 
vegada servar l’SCAI com a punt de trobada de persones immigrades i autòctones sense 
restriccions ni ideològiques, ni ètniques ni religioses. 
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Aquesta relativa autonomia ha permès al llarg dels anys poder presentar recursos a la 
Subdelegació del Govern de l’Estat, òrgan responsable dels temes d’immigració, quan els 
usuaris rebien resolucions que es consideraven errònies o millorables. Tot això s’ha fet i 
es fa tenint clar que bona part del treball d’assessorament i ajuda va encaminat a resoldre 
la situació administrativa de l’immigrant. 
 
En la cita que encapçala aquesta presentació es fa èmfasi en que la immigració no és 
cosa passatgera sinó socialment estructural. Això vol dir que no podem perdre mai de 
vista que els immigrants, com a nous ciutadans, junt amb tots els ciutadans i ciutadanes 
formarem la nova societat sabadellenca i catalana, malgrat les pors i incerteses que 
comporta. Hem de pensar que el treball d’avui és com una herència que podem deixar 
pels ciutadans de demà. És el mateix de quan pensem amb la conservació de la natura 
que és el llegat que podem deixar a les generacions futures, així la convivència del futur 
serà segons la bona relació i l’esforç que fem avui. 
 
Són moltes les situacions difícils a les que s’ha d’enfrontar l’immigrant. Només un 
exemple de les que són més punyents, si així es pot dir, la dels que no tenen cap tipus de 
documentació. És un tema molt i molt complex per a qualsevol administració. I aquí escau 
per acabar una proposta escrita pel mateix Carles Navales en un document encarregat 

per la Generalitat de Catalunya: “Tot immigrant ha d'estar proveït d'alguna 
documentació. Entre quedar o expulsar hauria d'existir alguna cosa intermèdia, 
com el permís de recerca de treball o un permís provisional mentre es resol si ha 
de procedir-se a la repatriació o no”. Aquest és un tema pendent que entitats 
obertes i que facin pont entre l’administració i de les associacions privades com 
l’SCAI, potser hi podrien fer alguna cosa. 
 
Que el desig d’un bon any per a tothom i molt d’encert per les entitats que 
treballen pel futur de l’SCAI i per l’atenció a les persones immigrades, es faci 
realitat dia rere dia. 
 
 
Oriol Civil i Desveus 
President de la Junta de l’SCAI (2004 – 2011)   
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2. L’SCAI I LES ENTITATS QUE EL COMPONEN  
 
 
L’any 1993, a Sabadell, s’inicia 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. El 2003 s’inicia 
el servei residencial a Drapaires d’Emaús, fins a 31 de desembre de 2011 de vuit places, i 
el 2005 el 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 dels diversos barris. 
 

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’atenció als pobres i marginats Eulàlia Garriga de Sabadell  
(Càritas Interparroquial de Sabadell) 

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

 

 Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 

C.Junta de 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  
 

 Drapaires d’Emaús 

Carrer del Migdia, 52 - 08201 Sabadell / tel: 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  
a/e: info@dretsdelspobles.org 
 

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

 
 
 
 
 

mailto:sabadell@caritasbcn.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 immigrants, 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: 
 

- Acolliment a les persones immigrades 
- Sensibilització  
- 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 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). Aquest programa ha finalitzat definitivament a 31 de 
desembre de 2011. 
 
- 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 
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-  Programa d’acollida lingüística: Espai d’aprenentatge del català i castellà (trobareu la 
valoració d’aquest programa a l’apartat 6.2, sobre Activitats del Voluntariat). 
 
- Servei de promoció i intercanvi sociocultural: Comprèn totes aquelles activitats 

realitzades i gestionades pel voluntariat, i també d’aquelles altres realitzades en 
col·laboració amb diverses entitats: suport a recepció i administració, 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 

 
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 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. 
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5. ELS TRÀMITS D’ESTRANGERIA EN EL 2011 
 

 
El 30 de juny de 2011 el Nou Reglament d’Estrangeria va entrar en vigor. (RD557/2011, 
de 20 d’abril) 
 
L’última modificació de la Llei d’estrangeria va entrar en vigor al desembre de 2009. 
Des d’aleshores, en teoria s’obria un termini de 6 mesos per aprovar el nou Reglament, 
que en realitat va trigar un any i mig en ser aprovat. 
 
Aquests tràmits formen el nucli central de les atencions que du a terme l’SCAI. 
 
 
 
 
6. ACTIVITATS DE L’SCAI DURANT L’ANY 2011 
 

 
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, des de fa uns anys, 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 2011:  15.272 visites 

- amb cita prèvia: 5.594 
- sense cita prèvia:   9.778  

 
Nombre de consultes ateses i atencions realitzades el 20111:  

- recepció: 9.778 atencions   
- servei de primera acollida i estrangeria: 7.712 consultes2 
- servei d’atenció social: 694 consultes 

 
Nombre de persones ateses en sessions informatives:  

- sessions regularització: 208 
 
.Nombre de beneficiaris3:  

- servei de primera acollida i d’estrangeria: 2.687 persones 
- servei d’atenció social: 183 nous usuaris  
- programa SCAI-Emaús: 26 
- demandes d’acollida residencial derivades a altres recursos: 32 
- CCAR-CEAR: 35 

                     
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 Aquí no consten les consultes ateses per la tècnica del CITE perquè durant aquest any aquestes consultes no es van 

registrar a la base de dades de l’SCAI.  
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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- servei de currículum vitae: 54 
 
 
L’evolució comparativa anual de persones ateses per primer cop i el nombre total 
de visites, entre 2000 i 2011: 
 
 

ANYS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Usuaris                         

nous 1.131 1.319 1.927 2.386 2.996 3.327 3.105 2.732 2.802 2.347 2.196 2.145 

Total                         

visites n/c n/c n/c n/c 5.409 14.000 19.500 16.773 21.845 17.125 18.664 15.272 

 
 
 
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:  

12.676 

 
Recepció:  9.778 atencions que es poden dividir en tres tipus: 

 

Recepció 2010 2011 

Recollir documents 2.321 2.145 

Altres informacions 2.951 3.649 

Donar cita amb assessor 4.850 3.984 

Total 10.122 9.778 

 
 
 

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 2011 1.815 

Nombre d’usuaris antics atesos el 2011 872 

Total d’usuaris atesos amb cita prèvia el 2011 2.687 

Nombre de consultes ateses durant el 2011 7.712 

 
 
Nombre de visites per assessor: 
    

Assessors Visites    

SCAI 3.802 

CITE 227 

TOTAL 4.029 
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Principals orígens dels usuaris de l’assessorament en estrangeria: 
 
Pel que fa a les regions i països d’origen, la majoria dels usuaris prové d’Amèrica Llatina, 
sobre tot de  Bolívia (679 usuaris) i Equador (284 usuaris, el 2010: 524). D’Àfrica trobem 
un nombre important de persones de Marroc (315 usuaris), Gàmbia (83 usuaris, el 2010: 
77) i Senegal (117, el 2010: 80) com a països més representatius.  
 

Total usuaris atesos: 2.687 

 
Població de residència dels usuaris: 
 

Sabadell:   92 % 
Altres poblacions:   8%                                    

         
 
Tipus de consultes: 
 
Moltes consultes estan relacionades amb l’arrelament social (330) i el reagrupament 
familiar (262). 
Destaquen les consultes sobre l’autorització de residència de llarga durada (permís 
permanent: 957) degut al fet que les persones que van aconseguir una autorització de 
residència en el procés de nomalització de l’any 2005 ara porten 5 anys residint 
regularment al territori espanyol i per tant els hi correspon l’autorització de residència de 
llarga durada. La renovació de permisos temporals continua sent una consuta freqüent 
(480 i 565). 
  
En el quadre s’observen les demandes d’informació més importants: 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

*Infoprof, el canal d’informació de l’Oficina d’Estrangers de Barcelona es va suprimir al 
mes de novembre del 2010. Al setembre 2011 es va tornar a posar en marxa aquesta via 
d’obtenció d’informació. 

 
 
 
 
 
 
 

Consulta 2009 2010 2011 
Arrelament social 432 330 545 

Reagrupament familiar 248 262 268 

Renovació residència i treball 852 480 685 

Renovació residència 316 565 346 

Familiar de comunitari 175 148 285 

Permís permanent 147 957 651 

Modificacions de permisos 110 188 271 

Permís inicial 27 45 119 

Nacionalitat 59 112 182 

Recursos administratius 92 75 166 

Sol·licitud d’informació – Infoprof * 107 199 92 
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6.1.3. SERVEI PER A SOL·LICITANTS D’ASIL I REFUGIATS  
 

1. Definició del programa 
 

Els sol·licitants d'asil que s'acullen a la protecció internacional tenen dret a sol·licitar plaça 
en el Programa d'Acollida amb caràcter temporal sempre que reuneixin els següents 
requisits: ser sol·licitant d'asil, no tenir allotjament, no tenir recursos econòmics, no 
conèixer la llengua del país d'acollida i no tenir xarxa social. 
 
Ens trobem que aquest any la situació d'aquestes persones que acudeixen a la primera 
entrevista és molt precària, molts d'ells estan en situació de carrer. A més, des de l'any 
passat hi ha hagut una gran saturació dels serveis municipals tals com albergs i hostals, 
ja que persones que normalment podien accedir a aquests serveis no troben un recurs 
mínim d'acollida amb caràcter provisional (alberg municipal), mentre se'ls tramitava la 
plaça. 
 
Des que arriben al nostre país, aquestes persones han de realitzar tràmits jurídics, de 
caràcter social i sanitari (certificats mèdics), atenció de primera necessitat com desplaçar-
se als menjadors socials, començar classes de castellà, i això comporta desplaçaments 
en transport públic que no es poden cobrir des del programa. 
 
Totes aquestes persones han patit persecució als seus països d'origen. La separació de 
les seves famílies (fins i tot mort d'éssers estimats), la distància amb les seves terres 
d'origen afavoreixen un procés de dol molt dolorós. Pateixen estrès post-traumàtic i 
alguns requereixen atenció sanitària o psicològica per poder suportar la nova situació. 
 
Prèviament a l'ingrés al Centre de Migracions, es realitzen entrevistes de primera acollida 
social als sol·licitants d'asil que han estat derivats pel servei jurídic de l'entitat o d'altres 
entitats com ACCEM i Creu Roja, o els que acudeixen al servei per pròpia iniciativa. 
Aquestes entrevistes tenen l'objectiu d'informar els interessats dels programes socials als 
quals tenen dret com a sol·licitants d'asil. En aquells casos es valora la necessitat de 
l'acolliment i si l'interessat es mostra d'acord, s'inicia el procés per gestionar el seu ingrés 
en un CM, prèvia derivació del cas a l'OAR que autoritzarà el seu ingrés al centre, 
depenent de les places i de la situació personal de l'interessat. 
 
Si no hi ha places a Catalunya es deriva a un altre centre de CEAR on hi hagi places 
(Cullera, Creu Roja Barcelona ..) 
 
Per això en el programa d'acollida des del primer moment ha de ser efectiva i cobrir 
aquelles necessitats bàsiques com ara allotjament, manutenció, transport, assistència 
sanitària, farmàcia, vestuari i altres de primera necessitat, perquè de forma provisional 
comencin a recuperar-se, formar-se i treballar quan tenen autorització de treball. Quan 
arriba un usuari als pisos d'acollida l'educadora social li dedica un major temps els 
primers dies per mostrar-li l’entorn i que conegui els recursos disponibles a Sabadell (els 
supermercats, el Centre de salut, la biblioteca, entre d'altres). 
 
Així mateix, com a primer pas en la formació l'usuari és derivat a classes de castellà i/o 
català. I si es veu factible, a cursos d'iniciació a la informàtica. 
 
Durant el temps d'estada al CEMI, es realitzen entrevistes individuals (o amb la unitat 
familiar) periòdiques i setmanals amb la majoria, per anar treballant el seu procés 
d'integració i facilitar-los un espai on puguin expressar les seves preocupacions. A partir 
d'aquestes entrevistes es crea un vincle entre l'usuari i el tècnic referent, que facilita el 
seguiment del cas, l'execució del pla individual així com el coneixement d'aquelles 
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activitats que realitzen, de les seves expectatives i aspiracions, i de les seves pors i 
preocupacions. 
 
Es realitzen les derivacions oportunes als recursos normalitzats per a la població general 
existents a Sabadell i Barcelona (Escoles d'adults, Serveis Socials, Exil (Programa de 
Reparació Mèdic-Psico-Social per a Immigrants Víctimes de Violació dels Drets Humans i 
de Tortura), centres d'atenció primària, escoles d'idiomes, OTG, altres centres d'acollida o 
organitzacions, etc). També es realitzen derivacions a altres àrees de CEAR com el FIS, 
l'àrea laboral, el servei jurídic. 
 
Quan un sol·licitant d'asil accedeix al Programa d'Acollida Temporal se li fa una primera 
entrevista, en la qual s'informa de les normes de funcionament i convivència en el centre. 
Es facilita una guia informativa de funcionament en el seu idioma, i es procedeix a la 
signatura d’un contracte, si és possible en la seva llengua, en el qual manifesten conèixer 
i acceptar el funcionament del programa així com la seva conformitat d'una estada de 6 
mesos prorrogables com a màxim a un any. Reben part del reglament en vigor, mapes, 
clau i fulletons informatius. 
 
S'empadrona a les persones nouvingudes i se'ls informa perquè tramitin la cartilla 
d'assistència sanitària i se'ls assigni un metge de capçalera. En la majoria dels casos, 
l'acompanyament no es valora pertinent ja que es tracta de treballar i reforçar l'autonomia 
de cada resident per tal de facilitar la seva integració sociolaboral a Espanya. 
 
 
Exil Barcelona: 
 

En tot moment es manté coordinació entre la tècnica del CEMI i EXIL sobre els 
seguiments dels sol·licitants i a més, toca parlar i coordinar amb ells sobre els usuaris en 
les reunions de coordinació en l'oficina de EXIL que es realitzen cada 6 setmanes. Des de 
fa un any s'organitzen reunions de presentació de EXIL al local de CEAR amb els nous 
sol·licitants d'asil derivats de cada servei de CEAR Barcelona. 
 
 
2. Durada del servei i localització territorial (comunitat, província, localitat) i període 
d'execució 1/1/2011- 31/12/2011 
 

 
CENTRE/ 

PIS 
TUTELAT 

Comunitat 
Autònoma 

Província Localitat N. de 
places 

N. total d’ 
usuaris 

immigrants 

N. total d’ 
usuaris 

asil 

4 pisos Catalunya Barcelona Sabadell 21   

 
c. Francesc Izard 25, 2n, 2a, Sabadell 
c. Francesc Izard 27, 3er, 1a, Sabadell 
c. Francesc Izard 27, 3er, 2a, Sabadell 
c. Turina, 19, Sabadell 

 
 
El programa d'acollida temporal es troba a Sabadell en la modalitat de pisos. Són quatre 
pisos de protecció oficial cedits per l'Ajuntament de Sabadell (contracte signat amb 
Vimusa) amb capacitat per a 21 persones. Les entrevistes i seguiment dels residents es 
realitzen en l'oficina del SCAI (Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants) de la mateixa 
ciutat i a la seu de Barcelona es realitzen les entrevistes socials de primera acollida i 
detecció i altres gestions realitzades en relació al programa . 
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3. Col·lectiu d'actuació 

 
Dades generals 1/01/2011- 31/12/2011 
Nombre d'usuaris atesos: 
Adults: 34; Menors: 1 

 
BENEFICIARIS ATESOS  TOTAL 

Nº de Immigrants 9 

Nº de sol·licitants d’asil 20 

Nº de refugiats 5 

Nº de apàtrides 0 

Nº de trasllat segons conveni Dublín 1 

  
Nº total de beneficiaris atesos 35 

 

 
A 9 sol·licitants d'asil se'ls ha denegat la sol·licitud d'asil i una persona es va veure 
traslladada a Holanda segons el conveni de Dublín. Cinc sol·licitants d'asil van rebre la 
concessió d'asil. 
 
 

País/Nacionalitat Nombre 

Guinea Conakry 5 

Bielorrússia 3 

Afganistan 3 

Pakistan 3 

Rússia 2 

Costa d’Ivori 2 

Nepal 2 

Ghana 2 

Togo 2 

Camerun 2 

Altres* 9 

TOTAL 35 

 
* Persones del Sàhara, de Myanmar (Birmània), de Nigèria, de Geòrgia, de Cuba, 
d'Egipte, de Mauritània, Gàmbia, Palestina. 
 
 

Gènere Nombre d’usuaris % 

Dones 5 14  

Homes 30 86 

TOTAL 35 100 

 

Per edat Nombre d’usuaris % 

Menor de 18 1 3 

De 18 a 29 19 54 

De 30 a 50 15 43 
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Major de 50 0 0 

TOTAL 35 100 

 
 

          
 

Baixes Motiu Casos 

Voluntària Treball, canvi d’habitatge 2 

Obligatòria Final de l’estada autoritzada 12 

  Trasllat a altres centres de CEAR 1 

  Inadmissió a tràmit 1 

 Expulsió 1 

TOTAL   17 

 
 

De les 35 persones que han estat residint o que segueixen vivint durant el primer 
semestre en els pisos, 21 han ingressat en els pisos aquest any, 17 persones han sortit 
del programa el 2011. 
 
 

 

Temps d’estada al CEMI de Sabadell 
dels usuaris que han sortit el 2011 

Nombres 

Menys de 5 mesos 2 

De 5 a 10 mesos 4 

De 10 a 12 mesos 11 

TOTAL  17 

 

 
4. Resum del contingut del servei 

 
1. Els objectius generals: 
 
- Oferir un habitatge temporal 
- Cobrir les necessitats bàsiques: alimentació, roba, educació, assistència  sanitària ... 
- Treballar els aspectes de la integració social 
- Ser un recurs de transició cap a la pròpia autonomia 
- Promoure i reforçar els recursos personals 
- Complir la normativa de la Llei 5 / 84 desenvolupada en el Reial Decret 511/85 i 
modificada per la Llei 9 / 94 de maig; reglaments internacionals als quals s'adhereix 
l'Estat Espanyol, la Convenció aprovada per l'ONU sobre l'Estatut Refugiats de Ginebra 
(1951) i el Protocol de Nova York (1967). 
 

Per composició familiar Nombre d’ usuaris 

Persones soles 30 

Famílies monoparentals, unitat familiar (nombre de persones 
en total) 

5 

TOTAL 35 
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2. Els objectius específics: 
 
► Objectius jurídics: 
 
- Procedir al seguiment jurídic de la sol·licitud d'asil 
 
► Objectius Socials: 
 
- Detectar les mancances i les necessitats socials 
- Afavorir el coneixement de l'entorn 
- Facilitar l'autonomia en el desenvolupament individual i social 
- Facilitar l'accés als recursos normalitzats 
- Informar sobre el sistema educatiu i convalidacions d'estudis 
- Oferir cursos de català i castellà i afavorir la recerca d'una formació ocupacional 
- Fomentar el benestar, tant físic com psicològic 
- Donar suport sòciosanitari 
- Promoure el desenvolupament de la vida comunitària. 
 
La consecució d'aquests objectius es realitza mitjançant les entrevistes que, com a mínim 
setmanalment, realitza la treballadora social amb els residents dels pisos al despatx que 
tenim a Sabadell (SCAI) per facilitar al màxim l'accés dels residents a aquesta figura. A 
totes les persones se'ls ha empadronat al pis que correspon de Sabadell, se'ls ha tramitat 
la targeta d'assistència sanitària i se'ls ha assignat un metge de capçalera. Per als adults, 
s'han realitzat les gestions pertinents perquè es poguessin apuntar com a demandants 
d'ocupació a l'OTG (INEM) i se'ls ha derivat a aquells serveis normalitzats de la ciutat per 
afavorir la seva integració social, especialment al servei d'atenció psicològica EXIL , amb 
el que treballem de forma coordinada, a biblioteques, etc. 
 
► Objectius Laborals: 
 
- Orientació i inserció laboral i professional 
- Fomentar l'autonomia en la recerca de feina 
- Informar i derivar cap a cursos ocupacionals per aprendre una professió que faciliti la 
seva inserció laboral 
 
En arribar, tots els usuaris (que no són castellanoparlants) assisteixen a les classes de 
castellà que s'organitzen des de l’SCAI amb professors voluntaris. Els que estudien català 
assisteixen primer a unes seccions organitzades pel Consorci de Normalització 
Lingüística, en què se'ls ensenya cultura i llengua catalana, i un cop finalitzades 
aquestes,  tenen l'opció de començar el curs de català del primer nivell. A més, poden 
reforçar el seu nivell d'idiomes acudint als cursos intensius de castellà en altres escoles 
de Barcelona (Fundació Migra Studium, escola d'idiomes de la Vall d'Hebron) amb els 
que realitzen un gran avanç en el coneixement de la llengua. 
 
Es manté contacte permanent amb la coordinadora de les classes de castellà de l'SCAI, 
per controlar la presència, derivar persones a altres cursos i detectar problemes per tal 
d'iniciar la recerca de solucions. 
 
S'han realitzat derivacions al programa FIS i en el cas que puguin treballar s'ha realitzat 
derivacions a l'oficina del Desenvolupament local de Sabadell, Vapor Llonch i a l'Agència 
de Col·locació de CEAR. 
 
Actualment la situació laboral de les persones a la sortida és greu. El fet que no hi hagi 
ofertes de treball impedeix que es compleixi de forma efectiva l'objectiu laboral que es 
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planteja el programa. De les 17 persones que han deixat el pis aquest any, només 2 
d'elles van obtenir un treball a jornada completa i dos a jornada parcial, una altre va 
aconseguir un treball durant la temporada d'estiu a Mallorca i una sol·licitant va obtenir un 
contracte de treball amb una aerolínia russa, Aeroflot, per realitzar vols internacionals 
(Rússia-Espanya-Amèrica del Sud). 
 
 
5. Personal i treball realitzat en el programa d'acollida temporal de Sabadell 
 
1. Personal 
 
La treballadora social ha de complir les tasques següents per poder dur a terme el 
programa d'acollida: 
 
- Elaboració d'informes: informe proposta, pròrrogues d'estada, sol·licitud de permanència 
quan hi ha un canvi de situació legal 
- Elaboració de memòries, adaptacions 
- Gestió econòmica del programa: tramitació de prestacions econòmiques, facturació 
mensual. Elaboració del control de despeses mensual. Elaboració de pressupostos, 
actualització de la caixa del CEMI 
- Coordinació amb el comptable de CEAR que es troba a Merida i amb la responsable de 
la comptabilitat de despeses mensuals que es troba a Sevilla. 
- Actualització de la base de dades, Síria i CearNet 
- Orientar els usuaris cap a altres entitats (Exil, Vapor Llonch, Barcelona Activa ...) 
- Gestió dels pisos d'acollida del programa: control del bon funcionament (avaries, 
desperfectes, revisions), gestió de la subvenció per a equipament i manteniment dels 
pisos 
- Elaboració de nous projectes 
- Participació en xarxes, actes i jornades als objectius del projecte 
- Coordinació amb les diferents àrees i serveis de Cear que intervenen amb les persones 
acollides al programa 
- Dinamització i coordinació de l'educadora social i dels voluntaris que formen part de 
l'equip del programa 
- Acollida, planificació d'itineraris d'intervenció individuals / familiars, seguiment i 
avaluació d'intervenció amb les persones acollides en el Programa 
- Mediació de conflictes 
- Detecció de nous casos d'asil a l'oficina del SCAI de Sabadell 
- Participació en les trobades mensuals amb el Dr. Feduchi a l'oficina de Barcelona. Al 
maig el Dr. Feduchi va decidir acabar la seva intervenció en el programa. 
- Visites mensuals dels pisos d'acollida 
- Informar el col·lectiu dels recursos socioculturals existents a la ciutat adequats a les 
seves demandes 
- Promoure valors que fomentin la interculturalitat, la solidaritat i la igualtat 
 
El treball compta amb una educadora social a jornada parcial (30 hores però només 15 
en el programa d'acollida temporal) que treballa els temes de convivència, neteja, gestió 
d'activitats de caràcter cultural, realitza acompanyaments i visites periòdiques als pisos. 
 
Per realitzar la metodologia i itinerari, el CEMI-Catalunya durant aquest any ha comptat 
amb la col·laboració de 2 voluntaris i una estudiant en pràctiques del Màster MIM 
(Mediació Intermediterrània, recursos i inversions) de la Universitat Ca'Foscari University 
of Venice. 
A partir de gener de 2012, comptarem amb una dinamitzadora a temps parcial (pla 
d'ocupació de la Generalitat de Catalunya). 
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2. Itinerari que segueixen els usuaris residents en els pisos de Sabadell-Catalunya 
 
a.- Acolliment dels sol·licitants d'asil 
 
Derivació des del servei jurídic de *CEAR Barcelona : elaboració d'un informe proposta i 
espera de la resposta de la *DGII o usuari derivat des d'un altre centre amb autorització 
prèvia de la *DGII 
 
b.- Entrada en el CEMI de Sabadell / estada inicial de sis mesos 
 
Entrevista personal per detectar les possibles necessitats i mancances que s'hauran de 
treballar.  Signatura del contracte i de la sol·licitud d'ingrés; presentació del centre i 
explicació del reglamento; realització de l'empadronament; acompanyament de l'usuari 
per a la realització de la targeta sanitària; distribució de la primera ajuda econòmica; 
derivació a classes de castellà 
 
c.- Definir la intervenció personal i/o familiar 
 
Intervenció i/o derivació als recursos pertinents (*FIS, *EXIL..) 
 
d.- Seguiment de l'usuari i avaluació continuada 
 
Reunions de coordinació amb els diferents serveis als quals acudeix l'interessat a fi de 
consensuar i intercanviar idees sobre la intervenció i pla individual a seguir (*EXIL 
Barcelona, equip CEAR Barcelona...) 
 
Entrevistes individuals amb l'usuari de forma periòdiques 
 
Durant l'estada en el centre : 
 
- Elaboració de diversos informes: pròrrogues d'estada (màxim de sis mesos), sol·licitud 
de permanència quan hi ha un canvi de situació legal... 
 
- Derivació dels usuaris a altres entitats (Exil, Consorci per a la Normalització Lingüística, 
Vapor Llonch, EICAS, etc.). 
 
- Coordinació amb les diferents àrees i serveis de CEAR que intervenen amb les 
persones acollides al programa (*FIS, servei jurídic...) 
 
- Dinamització i coordinació de l'educadora social i dels voluntaris que formen part de 
l'equip del Programa 
 
- Reunions i visites periòdiques als pisos: resoldre possibles conflictes que puguin sorgir a 
causa de la convivència de persones de diferents cultures 
 
- Informar al col·lectiu dels recursos soci-culturals existents a la ciutat, adequats a les 
seves demandes 
 
-Promoure valors que fomentin la interculturalitat, la solidaritat i la igualtat 
 
- Acompanyaments a consultes mèdiques i a exàmens mèdics quan el cas el *ameritaba. 
Acompanyaments a urgències en algunes ocasions. 
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- Activitats d'oci : Amb l'objectiu de crear cohesió en el grup d'usuaris, que s'estableixin 
llaços d'amistat i per poder compartir moments de distracció 
 
- Impulsió de nous projectes : taller de *arteterapia 
 
A les famílies amb fills, a l'arribar, se'ls busca l'escola més propera al seu domicili i se'ls 
acompanya a realitzar la matrícula a l'escola assignada. Al març hem realitzat 
l'acompanyament de la família Jripach per procedir a la matrícula de l’Alisa. L'acom-
panyament es fa perquè l'escola tingui com a referent d'aquesta família el CEMI 
Catalunya i se'ns informi de qualsevol incidència que pugui sorgir (com absentisme 
escolar, conflictes amb altres nens ...) en el cas que la comunicació sigui difícil amb la 
família del nen o de la nena. La nostra filosofia és fomentar la seva autonomia i no la 
dependència dels serveis que oferim. 
 
Es realitzen reunions setmanals amb el grup de cada pis per detectar i resoldre possibles 
conflictes que puguin sorgir a causa de la convivència de persones de diferents cultures, 
amb diferents idiomes i costums i que, en un principi, no es coneixen ni tenen lligams 
d'amistat. Es procura generar un ambient de distensió on cadascú pot dir dels aspectes 
positius i negatius de la convivència per intentar millorar-la, sempre dins del respecte 
mutu. Es pretén crear un ambient que generi bones relacions entre els usuaris. 
En el cas d'una detecció d’un conflicte més greu, es realitza immediatament una reunió 
amb els protagonistes, la treballadora social i l'educadora social a l’SCAI de Sabadell. 

 
Hi ha una tasca important que és el manteniment i la cura dels pisos on viuen els 
sol·licitants d'asil. En tot moment es requereix que visquin el més dignament possible i 
disposin d'útils necessaris per a la vida diària, sempre que ells també assumeixin la 
responsabilitat en la cura i ús dels mateixos. 
 
Es realitzen setmanalment, i en casos que  amb més freqüència, els seguiments del 
compliment de la neteja i del bon manteniment dels pisos. Cada cert temps es repassa 
també les regles de convivència en els pisos d'acolliment (presents en el contracte que 
van signar a l'entrada als pisos). Es procura generar un espai on els usuaris se sentin 
lliures de parlar de qualsevol aspecte, dubtes, i qüestions sobre el correcte funcionament 
del pis, del compliment del programa de neteja d'aquest, així com també qüestions més 
personals o temes d'interès general que els preocupen o del qual volen debatre. 
 
El lliurament dels ajuts de manutenció es fa a Sabadell sempre amb la treballadora social 
o amb l'educadora social. Aquesta prestació es lliura dividida en dues parts, fent-se un 
primer lliurament els dies 5 de cada mes i la segona els dies 20 per a les seves 
necessitats bàsiques. L'ajuda de butxaca es lliura els dies 30 de cada mes per a útils 
personals i higiene. 
Per temporada s'indica als usuaris la quantia destinada a la compra de roba, se'ls deixa 
comprar lliurement i mitjançant el tiquet de compra se li reemborsa la quantia fixada amb 
el taló que porta la prestació econòmica. 
 
El programa ajuda als usuaris pel que fa a les despeses de farmàcia i butà (tres dels 
quatre pisos tenen ampolles de GAS Butà, un funciona amb gas natural). 
  
També, els usuaris reben ajudes pel naixement de fill, la guarderia i el material escolar. 
 
A la sortida del CM-Catalunya (després d’una estada mínima de sis mesos) se'ls lliura la 
quantia de diners corresponent a l'ajuda de sortida per facilitar l'autonomia i se'ls ajuda a 
buscar un pis on poden compartir lloguer i despeses (338,36euros). 
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◊ Activitats d'oci 

 
Amb l'objectiu de crear cohesió en el grup d'usuaris, que s'estableixin llaços d'amistat i 
per poder compartir moments de distracció hem establert conjuntament amb una 

voluntària en mediació social, una agenda per realitzar activitats fora dels pisos. Ella es 
va encarregar de proposar i aconseguir entrades per a realitzar diverses sortides a 
Barcelona: 
CosmoCaixa, Sagrada Família, Museu FC Barcelona ... 

 
En coordinació amb els professors de castellà s’han organitzat passis de pel·lícules per 
als usuaris que puguin estar interessats. Al llarg de l'any es van projectar diverses pel· 
lícules, tenint una bona acollida per part dels usuaris, ja que troben un moment de 
distracció i alhora practiquen el castellà. 
Així mateix, en coordinació amb els professors de castellà, s'ha contactat els usuaris que 
estan aprenent l'idioma castellà amb "amics lingüístics", persones voluntàries 
interessades en col·laborar i conèixer persones d'origen estranger. D'aquesta manera els 
usuaris tenen una oportunitat de practicar l'idioma reunint-se un cop per setmana durant 
una hora amb una persona castellanoparlant. Durant aquest any sis persones han 
col·laborar en aquest programa. 

 
 
◊ Nou projecte 
 
La art terapeuta Blanca Haddad va proposar a la CEAR-CCAR la creació d'un taller pilot 
d'Artteràpia que funcionaria com un espai de suport emocional per a la població refugiada 
a Barcelona. 
Es va dur a terme el taller d'Artteràpia a El Colmado, un petit espai cultural del barri del 
Raval. Les sessions van transcórrer un cop per setmana durant tres hores, durant tres 
mesos (del 19 de març al 4 de juny). Es va comptar amb l'assistència d'una co-terapeuta 
(Florence Tessier). 
Es pot afirmar que inicialment el taller d'Artteràpia es va proposar dos objectius principals: 
- Oferir un espai segur per a la reflexió i el suport emocional a través de l'expressió 
artística. 
- Donar-li l'oportunitat als propis refugiats de crear les imatges que il·lustressin la seva 
pròpia història. 
 
A partir d'una primera reunió amb els usuaris del taller es va proposar inicialment per a 12 
persones però va acabar comptant amb la presència de 16 usuaris, de 12 nacionalitats 
diferents i amb 4 llengües diferents (francès, anglès, espanyol i àrab). 
El taller d'Artteràpia també va comptar amb sortides i reunions que es van denominar 
"sessions de descompressió". L'objectiu d'aquestes sortides i reunions era la d'alleujar les 
possibles tensions produïdes per la immersió en el món emocional dels participants 
durant les sessions terapèutiques anteriors. Hi va haver un total de dues sessions de 
descompressió: una visita a tallers d'artistes a La Escocesa i una reunió final per celebrar 
la finalització del taller i mostrar les obres produïdes a El Colmado. 

La valoració del taller és sens dubte positiva, ja que es va desenvolupar sense 
contratemps i va comptar amb l'assistència continuada dels participants. Els participants 
del taller van expressar obertament la seva necessitat de comptar amb un espai de les 
característiques del taller, en resum, un espai per compartir experiències i rebre suport 
emocional a través de processos creatius. 
Es pot afirmar que el taller d'Artteràpia és sostenible ja que de tenir continuïtat representa 
una despesa mínima si es té en compte el nombre de beneficiaris que assisteix. Dos 
artterapeutes per grup, materials i lloguer del local per a 15 participants. 
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A això se li suma la producció de material visual que serveix de testimoni per a 
campanyes i fulletons informatius. Els resultats d'aquest taller van ser mostrats a la seu 
de CEAR Barcelona amb motiu del Dia Mundial del Refugiat i van ser rebuts amb 
entusiasme pels assistents. 
El taller d'Artteràpia té un avantatge particular, i és que constitueix un espai de suport 
emocional sense necessitat de ser absolutament un espai clínic. Per tant els usuaris 
assisteixen sense plantejar-se la qüestió de si necessiten suport emocional o no. 
Simplement van (i es va demostrar amb l'assistència) pel plaer de compartir i de crear. 
Durant aquest taller van sortir ansietats que no necessàriament són "patològiques" però 
que han de ser ateses. En molts casos aquestes ansietats tenien a veure amb la 
sol·licitud d'asil o amb el desenvolupament del procés d'integració social dels participants. 
 
Per tant el taller va constituir un complement perfecte per a un altre tipus de suport que 
ofereix CEAR i és recomanable la seva continuïtat. A més de ser sostenible en la relació 
quantitat (d'usuaris) / qualitat (suport emocional), amb la preparació necessària, aquest 
tipus de tallers es poden reproduir en altres ciutats i centres de CEAR. 
 
 
6. Dificultats 

 
Malgrat les dificultats que presenten els residents dels pisos d'acollida, les quals estan 
vinculades a la seva trajectòria personal, el desconeixement de l'entorn i l'idioma, així 
com al seu estat emocional davant la incertesa pel seu futur al nostre país, considerem 
que l'evolució i predisposició en el seu procés d'integració és en tot moment molt positiva. 
Així mateix, els usuaris han col·laborat amb els tècnics i voluntaris i han participat en les 
activitats programades. 
 
Fem constar quatre aspectes que dificulten la consecució dels objectius d'integració dels 
sol·licitants d'asil a Catalunya: 
 
- En diversos casos la sortida coincideix amb la denegació d'asil i això dificulta la sortida 
per la impossibilitat de treballar legalment, llogar un habitatge, i per la situació de 
profunda vulnerabilitat i desarrelament que suposa la denegació de l'asil després d'haver 
estat diversos mesos en centre d'acollida temporal. 
 
- La situació laboral dels sol·licitants d'asil és precària econòmicament i inexistent en 
alguns casos a la sortida dels pisos. Precària pel sou que reben pels treballs tan durs, 
jornades llargues i sotmeses a canvis d'horari constants. Inexistent, perquè molts 
sol·licitants d'asil no troben feina en el moment de sortir dels pisos en existir menys 
ofertes de treball en el mercat. 
 
- La inexistència de recursos i prestacions dels Serveis Socials municipals i autonòmics 
per a població que no porti més de dos anys a Catalunya, fet que suposa que 
l'administració no sempre pot col·laborar a l'hora d'oferir una bona sortida als residents 
dels pisos que surten sense feina. 
 
- La manca de recursos econòmics a les entitats caritatives existents a Barcelona i 
Sabadell. Càritas està donant ajudes per llogar amb comptagotes. 
 
- Pocs usuaris del centre d'acollida de Sabadell aconsegueixen realitzar un curs formatiu 
del SOC i surten sense haver fet una sola formació professional. 
 
- Una persona denegada no té accés als cursos formatius organitzats des del SOC tot i 
que estigui iniciant un recurs contra la decisió de l'OAR. La persona hauria de rebre un 
document d'estada legal en territori espanyol durant el seu recurs (com a França per 
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exemple). 
 
Pel que fa a l'estada en els pisos es venen sol·licitant a la DGII pròrrogues més llargues 
per, en certa manera, intentar que les persones tinguin un temps més per buscar feina i 
preparar-se, ja que la constant està sent que gairebé la totalitat surten sense feina , 
tornant a una situació de vulnerabilitat social i de desprotecció important, tot i que tenen 
recursos i habilitats personals 
 
 

6.1.4. SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL  
 
El servei d’atenció social y jurídica, desenvolupat per AMIC-UGT (Associació d’Ajuda 

Mútua d’Immigrants a Catalunya) s’exposa en 2 apartats.  
  
El primer apartat d'aquesta memòria és referent a: 
 

a) Les entrevistes individualitzades amb els usuaris 
b) 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 setmanalment es fan a 
l’entitat. Com en els darrers anys, i en l’actualitat quinzenalment, es realitzen les xerrades 
informatives relacionades amb el Règim General i els Processos d’Arrelament previstos 
en el Reglament d’Estrangeria. 
 
El segon apartat està relacionat amb el Programa d’Acollida SCAI-Emaús, on el SIS es fa 
càrrec de la part tècnica del projecte. 

 
 
6.1.4.1. ATENCIÓ SOCIAL 
 
Atenció als usuaris  

Nombre d’usuaris assistits (nous) 183 

Nombre d’entrevistes (Índex de recurrència) 481 

 

Es pot observar una disminució de l’atenció d’usuaris, això es degut a la reducció d’hores 
d’atenció social i jurídica.  El nombre d’atencions dels usuaris antics ha estat superior al  
de l’atenció de nous usuaris. Aquesta circumstància és positiva ja que es té un major 
seguiment dels casos atesos. 

En quadres posteriors s’exposen els detalls. 
 

Distribució per mesos     

Mes Núm. 
entrevistes 

Usuaris 
nous  

Gener 66 32 

Febrer 67 23 
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Març 50 26 

Abril 31 11 

Maig  44 12 

Juny 48 14 

Juliol 44 13 

Agost 20 7 

Setembre 36 10 

Octubre 30 16 

Novembre 35 16 

Desembre 10 3 

Total  481 183 

   

   

   

País d'origen dels immigrants 
(usuaris nous)   

País  Nombre % 

Gàmbia 6 3.27 

Marroc 17 9.28 

Sàhara Occidental 5 1.09 

Senegal 6 3.27 

resta d’Àfrica 13 7.10 

Bolívia 56 30.60 

Brasil 1 0.54 

Equador 12 6.55 

Paraguai 12 6.55 

Perú 11 6.01 

resta Llatina Amèrica 28 15.30 

Àsia 7 3.82 

resta d’Europa 9 4.91 

Total 183 100% 

   

   

  
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 Llatina i ve donat bàsicament pels usuaris 
provinents de Bolívia, fet que significa una continuïtat del darrers anys. Seguidament 
trobem Àfrica, on destaquen les nacionalitats marroquina, gambiana, senegalesa. 
 
 

Per gènere  
(usuaris nous) 

Nombre % 

Homes 87 47.54 

Dones 96 52.45 

Total 183 100% 
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Igual que l'any passat, les dones són les que més consultes han realitzat. 

 

 

 

Per edat 
(usuaris nous) 

Nombre % 

0-17 anys 4 2.18 

18-25 anys 24 13.33 

26-40 anys 131 71.58 

41-55 anys 22 12.02 

Més de 56 anys 2 1.09 

Total 183 100% 

 

Com en el darrer any la franja de 26-40 presenta el percentatge més elevat de persones 
assistides, fet que no presenta cap novetat.  

 
Tipologia de la consulta  

(usuaris nous) 

Nombre % 

àmbit documental (migracions) 207 83.46 

serveis socials i afins 42 16.86 

Total 249 100% 

 
 

Tipologia consulta d’àmbit documental 
(migracions) (usuaris nous) 

Nombre % 

regularització  1 0.48 

reagrupament familiar 14 6.76 

arrelament  83 40.09 

circumstàncies excepcionals (malaltia) 4 1.93 

circumstàncies excepcionals (violència de gènere) 2 0.96 

renovacions 48 23.18 

visats 3 1.44 

permís comunitari 14 6.76 

modificació autoritzacions 13 6.28 

Altres (nacionalitat, etc.) 25 12.07 

Total 207 100% 

 
En aquest quadre trobem les demandes relacionades amb assessoria jurídica en temes 
d’estrangeria.  
La majoria de consultes han estat sobre la sol·licitud d'arrelament social i la renovació de 
la targeta de residència i treball. 
 

 
Tipologia consultes d’àmbit Serveis Socials 

i afins (usuaris nous) 
Nom
bre 

% 
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orientació laboral 2 4.76 

prestacions serveis socials 3 7.14 

necessitats bàsiques (aliments, habitatge,...) 2 4.76 

orientació jurídica 15 35.71 

recolzament psicològic 2 4.76 

empadronament i tg. sanitària 3 7.14 

prestacions seguretat social 4 9.52 

formació 3 7.14 

retorn voluntari 2 4.76 

Altres 6 1.42 

Total 42 100% 

 
Aquest any han augmentat les consultes relacionades amb temes jurídics i han disminuït 
les consultes relacionades amb el retorn voluntari, empadronament, formació i altres 

temes socials. 
 
 

6.1.4.2. SESSIONS INFORMATIVES 

Sessions informatives 

 
Les xerrades informatives que realitza AMIC-UGT (Associació d’Ajuda Mútua 
d’Immigrants a Catalunya) es realitzen quinzenalment. 
 
La finalitat és assessorar sobre les vies d'accés a la residència des de Espanya: 
 

- Arrelaments social, laboral, familiar. 
- Raons Humanitàries (Víctima certs delictes/maltractaments, malaltia 
   sobrevinguda, perill de retorn al país). 

 
Les sessions informatives són importants per informar a la població immigrant sobre 
l'actual legislació en matèria de estrangeria i el procés per tramitar la residència des de 
Espanya. 
 
Així mateix, és un espai on els usuaris realitzen preguntes i expressen els seus dubtes 
sobre els requisits, el tràmit, etc. 
 
Les xerrades es van actualitzant contínuament, perquè la legislació en matèria de 
estrangeria està en constant procés de transformació.  
 
En totes les sessions informatives es reparteix als usuaris fulles informatives, models de 
contractes de treball, etc.  
 
Durant les sessions, cada document lliurat és minuciosament explicat als usuaris. 
 
A causa de la gran població immigrant indocumentada que existeix a Catalunya, la sessió 
informativa sol centrar-se en el tràmit de l’ “Arrelament Social mitjançant Circumstàncies 
Excepcionals”. 
 
 
Les dades referents a les sessions informatives son les següents:  
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Nombre de sessions informatives  18 

Nombre total de persones assistents a les sessions 208 

 
 

6.1.4.3. PROGRAMA 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 fins el 31 de desembre de 2011. 
 
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 
2011 i el 31 de desembre de 2011. 
 
Es tracta d’un programa dirigit a persones soles, sense sostre ni altre recurs adient, 
sense ingressos, arribats recentment (concretament amb màxim un any d’antiguitat al 
territori). No s’admeten famílies.  
Els requisits d’entrada són: 
- Ser estranger extracomunitari 
- Trobar-se en situació de carrer 
- No tenir mitjans econòmics 
- Ser major d'edat 
- No tenir residència legal a Espanya 
- No tenir familiars  a Espanya 
- Trobar-se a Espanya des de fa menys d’un any 
- No tenir problemes de salut mental o drogodependències 
 
El model d’acollida : 

 
- L’usuari és derivat a l’SCAI des de qualsevol font de derivació (Càritas, Creu Roja, 
Casal dels Infants, etc.) o pot formular directament la demanda a l’SCAI.   
 
- 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. Si Drapaires d’Emaús aprova la 
proposta, s'efectua l'acolliment i s’elabora el pla de treball.  
 
- En cas d’admissió, la persona pot raure al recurs per un període màxim de tres mesos i 
com a contrapartida, ha de complir el pla de treball elaborat des de l’SCAI: entrevistes 
setmanals, orientació sobre la situació jurídica i/o administrativa, orientació laboral i 
aprenentatge de l’idioma, com a aspectes més rellevants. 
 
- Així mateix, s'assessora i es coordina amb tècnics d'altres institucions: l’ 
empadronament i la tarja sanitària, la tramitació i obtenció del certificat de naixement i/o 
passaport, etc. S'elaboren informes a Càritas de Sabadell, sol·licitant ajudes econòmiques 
per cobrir el cost de la tramitació dels passaports, partides de naixement, etc. 
 

Demanda d’acollida de joves: 

Aquest any s’han acollit joves desemparats que declaraven tenir 18 anys, la majoria 
disposaven d’un document oficial del seu país d’origen (passaport; certificat de 
naixement) que acreditava que la seva edat. Al mateix temps tenien documentació que 
acreditava que eren ex-tutelats de la DGAIA, és a dir que havien estat acollits durant 
algunes setmanes o mesos en un centre de menors.  
Alguns d’aquests joves van fer una primera demanda d’acollida essent menors d’edat. No 
es va poder acceptar la demanda i van ser derivats cap a Càritas. Des de Càritas es van 
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fer les gestions necessàries per no deixar els joves desemparats. Malgrat això molts d’ells 
van haver de passar unes setmanes al carrer. Alguns joves van ingressar en un centre 
d’acollida de la DGAIA on van aconseguir el permís de residència. Un cop complert els 18 
anys i de nou en situació de carrer, alguns joves van ser acollits posteriorment al 
programa SCAI-Emaús. 
 
Altres 5 joves menors d’edat que van formular una demanda d’acollida no van poder ser 
acollits en cap moment per ser menor d’edat. 
  
 
Persones acollides al programa (nivells quantitatiu i qualitatiu) 
 
 

Persones acollides al proj. residencial SCAI-EMAÚS Nombre 

Nombre de sol·licituds 2011 58 

Nombre de persones proposades 2011 49 

Nombre de persones incorporades al recurs 2011  26 

Nombre de sol·licitants que no compleixen requisits d’entrada 2011 12 

Nombre de persones no incorporades per manca de places 
2011  

20 
 

7 
 
 

Persones acollides en el 2010 que deixaren el recurs en el 
2011 

  
 
Nombre total de sol·licituds: usuaris arribats al servei amb demanda específica d’acollida. 
Alguns venen derivats d’un servei social (per exemple, Càritas de Sabadell) i d’altres 
venen per iniciativa pròpia. 
 
Nombre de persones proposades per ser acollides: usuaris 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. 
 
Nombre de persones efectivament acollides o incorporades al recurs al llarg de l’any: En 
alguns moments de l’any hi ha molta demanda, cosa que fa que hi hagi llista d’espera i 
que no totes les persones que compleixen el perfil puguin ser acollides. 
En aquest cas es contacta amb altres recursos per poder derivar els usuaris que no han 
pogut ser acollits dins del programa per falta de places a cap altre recurs d’acollida. 
En altres moments hi ha poca demanda i per tant no totes les places estan ocupades. 
 
 
 

Temps d’estada al projecte dels usuaris acollits 

Menys d’un mes 1 

D’un a dos mesos 4 

De dos a tres mesos 7 

Més de tres mesos 14 

Acollits vigents el darrer dia de l’any 7 

  

Aquest any 2011, gràcies al treball en xarxa de les diferents entitats d’acollida, els usuaris 
majoritaris són els que han estat tres mesos al recurs.  
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Abans que els usuaris compleixin el temps de permanència dins del projecte, la tècnica 
encarregada contacta i elabora informes de derivació per a que altres entitats (Càritas, 
Putxet, Benallar, Obinso, Cepaim) els acollin dins dels seus projectes. 

 
A diferència de l’any passat, durant aquest any han estat incorporades dins del projecte  
menys persones que l'anterior. Això és degut a que al novembre la regidoria de drets 
Civils i Ciutadania de l’Ajuntament de Sabadell informà que no podria atorgar la 
subvenció anual per al projecte SCAI/EMAUS durant l’any 2012. Per aquesta raó a partir 
d’aquell moment es va decidir no fer més entrevistes a possibles usuaris i no fer noves 
incorporacions al projecte.   
Teníem usuaris que complien els requisits per a ingressar i que es trobaven en la llista 
d’espera, però degut al tancament del projecte fou impossible que s’incorporessin. 
 
 

Distribució anual de propostes i acolliments efectius 

Mes Propostes Incorporacions 
efectives  

gener 11 5 

febrer 6 3 

març 9 5 

abril 4 0 

maig 7 5 

juny 5 3 

juliol 3 1 

agost 3 0 

setembre 8 3 

octubre 2 1 

novembre 0 0 

desembre 0 0 

Total 58 26 

 
 

Origen dels usuaris 

Burkina Faso 1 

Sahara O. 1 

Gàmbia 3 

Ghana 18 

Marroc 2 

Camerun 1 

Total 26 

 
 

Gènere dels usuaris Propostes Acollits 

Homes 47 26 

Dones 2 0 

Total 49 26 
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Com en el darrer any, la variable gènere presenta un predomini majoritari del sexe 
masculí, fet que pot tenir vàries explicacions: 
 

a) El servei domèstic en algun cas permet un accés de les dones al món laboral, 
malgrat les situacions d’irregularitat. 

 
b) La ciutat té un altre dispositiu específic per a acollida de dones amb o sense fills 

menors d'edat (l’acollida per les Germanes de Teresa de Calcuta). 
 

c) Les dones embarassades són derivades a centres d'acolliment específics perquè 
els donin l’atenció que requereixen a causa de la seva situació. 

 
 

Edat de dels usuaris acollits 

0-17 anys 0 0 

18-25 anys 21 80.76 

26-40 anys 5 19.23 

41-55 anys 0 0 

Total 26 100% 

 
 
Com en el darrer any, el percentatge més elevat el configuren les persones de entre 18-
25 anys.  
 
 

Pla de Treball dels usuaris acollits 
 
El pla de treball es basa en 3 eixos bàsics: 

a) Orientació laboral. 
  

L’orientació laboral es du 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 i se'ls elabora un currículum personalitzat. 
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. 
El major obstacle per trobar feina és el fet de no tenir autorització de residència i 
treball. Amb la crisi econòmica les possibilitats de trobar feina són quasi inexistents. 

 
b) Orientació jurídica. 
 

Es realitza orientació jurídica sobre les vies d'accés per obtenir l’autorització 
residència des d’ Espanya. 
 
Així mateix, se'ls explica el que suposa una estada irregular i el procés administratiu 
sancionador per no tenir documentació legal en Espanya, etc. 
 
En casos específics que necessitessin la concurrència d’altres recursos. Cal dir que 
s’han coordinat y derivat casos a CCAR-CEAR, especialment per avaluar si hi havia 
possibilitat d’accedir a les vies d’asil/refugi. 
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D’altra banda, a causa de l’increment d'usuaris majors de 18 anys i ex tutelats de la 
DGAIA, se’ls ha posat en contacte amb l’Àrea de Tutelats i ex Tutelats de la DGAIA 
per a que poguessin tramitar la seva autorització de residència per circumstàncies 
excepcionals.  

 
c) Formació. 
 

Es tracta d’una formació bàsica que es realitza des de la pròpia entitat.  
 
L’ensenyament de llengua catalana es realitza 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. 
 
Com l’any passat s’ha establert que els usuaris només podran assistir a les classes 
de castellà amb una autorització prèvia dels professors de català i castellà. Aquesta 
decisió es pren perquè els usuaris tenien problemes de comprensió d'ambdues 
llengües. És per aquesta raó, que es prioritza l'aprenentatge de la llengua catalana. 
 
La resta de formació, de caràcter voluntari per als usuaris, consisteix en fer servir la 
xarxa local, tant les escoles d’adults per al reforç del castellà com per a 
l’alfabetització, com la xarxa del Consorci per la Normalització Lingüística en relació 
amb l’aprenentatge de la llengua catalana. 
 
Per una altra banda, des del programa “Fes clic” a l’àmbit local, alguns dels usuaris 
del recurs han gaudit de cursos bàsics d’informàtica.  

 
Per a les qüestions lligades al suport psicosocial segueix en funcionament els grups 
socioterapèutics adreçats als usuaris d’aquest recurs, on es treballen qüestions relatives 
al dol produït pel trànsit migratori mitjançant les experiències de cadascun dels usuaris 
 
Conclusions 
 

La utilitat i importància del servei semblen evidents, especialment pel que fa a la 
possibilitat de treballar amb usuaris que es troben extremadament vulnerables i amb 
necessitats bàsiques que cobrir. 
 
Les realitats són extremadament complicades, i amb aquest recurs es tracta de frenar 
una situació de major marginalitat.  

 
Durant el temps en què els usuaris es troben acollits dins del programa SCAI-EMAUS, 
poden cobrir les seves necessitats vitals, obtenir orientació laboral, jurídica i formativa;  
elaborar una certa perspectiva de futur mitjançant la configuració d’un projecte personal. 
 
Es desitja garantir que l’usuari tingui una àmplia 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 què es troben.  
 
D'altra banda, es realitzen les coordinacions amb altres tècnics per solucionar problemes 
com la falta de passaport, empadronament, la targeta sanitària, autoritzacions de 
residència, etc.  
 
Així mateix, es treballa activament per trobar un altre recurs en el qual puguin ser acollits 
quan acaba el període dels 3 mesos. 
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També s’han pogut treballar aspectes lligats a la desconfiança i dubtes dels usuaris. En 
molts casos, arriben d’experiències difícils, desconfiats de les persones que els 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 aturada, sense 
recursos econòmics, i en situació de carrer. 

- Reducció de recursos d’acollida de la ciutat de Barcelona. 
- Sobresaturació dels albergs de Barcelona.  
- Reducció de subvencions i ajudes per al funcionament dels projectes d'acolliment. 

 
 
Xarxa d’acollida XEDI 
 
Aquest darrer exercici, aquesta xarxa s’ha consolidat i ha establert un protocol 
d'acolliment. 
 

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 en els 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 d’estrangers 
sense cap tipus d’autorització de residència al territori, sense 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 pròpia 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. 
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Xarxa d’acollida amb altres entitats 
 
S'ha establert una xarxa d’acollida amb altres entitats que no pertanyen a la xarxa 
d’acollida XEDI, com Càritas de Sabadell, Creu Roja de Barcelona, CEPAIM, Servei de 
Detecció i Intervenció de Barcelona, Casal dels Infants i CEAR. 
 
Totes aquestes entitats col·laboren mútuament per a l'acolliment de persones  que es 
troben en risc d'exclusió social. 
Existeix una permanent comunicació entre els tècnics i derivació d'usuaris entre aquestes 
entitats. 
 
 

6.2. ACTIVITATS DEL VOLUNTARIAT 

 
Enguany unes 45 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 de porta, 
suport administratiu i suport en la informació dels diferents serveis i recursos de la ciutat 
de Sabadell.  
El suport d’aquest 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’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 54 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 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.) 
 
 
6.2.1.3 - 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 fa l’assessorament comptable i la preparació i tancament 
dels comptes anuals de l’SCAI. 
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6.2.1.4 - Classes de català i castellà: (A continuació, les memòries elaborades pels 

mestres) 
 
 

6.2.1.4.1 - CLASSES DE CATALÀ 
 
Objectius de les classes:  
 
El més important i fonamental és que els alumnes en entrar a classe se senten acollits 
pels mestres ja que som conscients que tenen un desconeixement total de d’idioma, que 
han arribat a un país molt diferent al seu, amb problemes de sobreviure, manca de 
documentació, aïllament, sense recursos econòmics, sense família... Tenim com objectiu 
arribar a crear un clima de confiança i respecte mutu perquè després serà més fàcil 
l’aprenentatge de l’ idioma. 
 
No esperem grans progressos i ens conformem amb que es sentin motivats, que tinguin 
ganes de participar, que preguntin, que s’engresquin en el debat, que a poc a poc vagin 
explicant les seves vivències. Si aconseguim que això passi, arribarem a fer-los que 
parlin,que ens comprenguin, que perdin la por a expressar-se.  
Sabem que no assoliran un nivell que a Normalització Lingüística anomenen “Nivell A”, 
però quan sospitem que podran fer-lo, farem els passos oportuns per tal d’aconseguir que 
siguin inscrits.  

 
Organització de les classes: 
 

Les classes comencen al setembre, després de la Festa Major de Sabadell. Procurem 
portar un horari molt semblant a l’escolar. 
Són cursos trimestrals: Procurem que el temari es faci en un trimestre, per la qual cosa 
podem fer-ne tres al llar del curs. 
 
Horari del curs: dilluns a dijous: de 11:00h a 12:30h 
6 hores setmanals distribuïdes en sessions d’1,5 hores diàries de dilluns a dijous.  

 
Programació del curs: Seguim la programació de Càritas que té editat un llibe de l’alumne 
i un altre del mestre el contingut del qual està distribuït en set temes: La presentació, els 
aliments, el barri i la casa,... 

 
Diplomes d’assistència: sempre que hagi una assistència regular, abans de que causi 
baixa l’alumne, se li lliura un Diploma d’Assistència sense que consti el nivell assolit ja 
que considerem que en el temps que dura el curs, donat el coneixement de català en 
inici, no podem explicitar el nivell assolit. 
 
Assistència a classe: És obligatòria per als alumnes que provenen d’EMAUS sempre que 
no surti una feina esporàdica. Cada dia passem llista i al final de setmana es lliura a 
EMAUS perquè facin un control exhaustiu a fi de que l’alumne assoleixi el compromís. 
 
Número d’alumnes per curs: Tenim el compromís d’admetre fins a 17-18 alumnes ja que 
un número superior dificultaria la marxa normal de les classes.  
 
D’on provenen els nostres alumnes: Tenen preferència els residents d’EMAUS que no 
solen ser més de vuit i la resta són ex residents d’EMAUS o aquells que s’assabenten 
que l’SCAI organitza aquests cursos i demana assistir-hi. Molts dels que han d’abandonar 
el programa d’EMAÚS continuen amb nosaltres i n’hi ha molts que arriben fins al final del 
curs escolar (juny) perquè donen molta importància l’aprenentatge de l’ idioma. 
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No fem selecció per nivells: Ho considerem innecessari perquè quan arriben, la gran 
majoria, per no dir tots, desconeixen el nostre idioma. 
 
Entrevista inicial: Un dels mestres fa una primera entrevista per saber nom, edat, país de 
procedència, nivell d’estudis, temps que fa que resideix a Catalunya, i altres detalls que 
es considerin beneficiosos per iniciar una bona relació mestre / alumne.  
 
Etiquetat de cada alumne: Donat que els seus noms són molt difícils de memoritzar, en 
arribar a classe se’ls dona una cartolina amb el nom i el país de procedència que han de 
tenir penjada a la solapa per poder anomenar-los pel seu nom. 
 
Material que reben: Se’ls lliura una llibreta i un bolígraf que prové de l’SCAI. També 
poden rebre fulls fotocopiats relacionats amb el tema que es treballi. Com que la nostra 
economia passa per moments difícils, en acabar la classe recollim aquests fulls per tal de 
poder tornar a reutilitzar-los. 
 
I per què el català? 
 

Fa més de cinc anys que va començar l’experiència, tot i que el curs era d’aprenentatge 
de castellà. Va ser fa quatre cursos que amb alguns membres de la Junta de l’ SCAI i la 
Rosa Casamartina d’EMAUS es va debatre la necessitat de canviar a l català ja que 
consideràvem que era l’ idioma de casa nostra i que per trobar feina, relacionar-se amb la 
gent d’aquí i desenvolupar el seu dia a dia era necessari dotar-los d’una eina fonamental 
com és el català. Erem conscients de que els nostres alumnes avui són a Sabadell i que 
en pocs dies poden estar treballant a qualsevol localitat de la resta de l’Estat, però que 
una ONG que els acull i que és catalana deuria ensenyar-los el català. I és que, creiem, 
que de no introduir-lo nosaltres, difícilment  podrien aprendre el català de manera 
sistemàtica. Ho vam provar i considerem que vam fer un bon pas. 
 
El professorat i el mètode de treball: 

 
Tenim la sort de que tota la plantilla de professors són titulats, bé en ensenyament primari 
o en secundari. Tots comptem amb molts anys d’experiència docent ja que hem professat 
molts anys fins que ens ha arribat la jubilació. 
 
Hem arribat a l’SCAI perquè un/a dels mestres/as ja actuava de voluntari/a és amic del 
que acaba de jubilar-se, li explica la tasca que es fa, el convida i s’assoleix el compromís. 
Sabem que és una tasca voluntària però una vegada que ens comprometem procurem 
donar tot el millor que nosaltres tenim. I, el que és millor, a mesura que va transcorrent el 
temps, t’impliques més i acabes convençut de que mereix la pena treballar amb els 
nostres alumnes que ens donen l’oportunitat de conèixer les seves cultures, la seva forma 
de viure i pensar, els motius del per què són amb nosaltres...., ens anem enriquint i potser 
rebem més que el que nosaltres donem. 
 
Cada mestre s’ha compromès a donar un determinat nombre d’hores. Hi ha qui acudeix 
un dia i dedica 1,5 hores a la tasca docent; d’altres venen dos dies i d’altres fan 6 hores. 
Com que som jubilats, pot donar-se el cas de que hagis de marxar uns dies fora de 
Sabadell i és per això que acostumem a treballar en parelles de forma que si un dia no 
pots venir, la classe seguirà funcionant només amb un. Rarament hem hagut de cercar un 
reforç perquè hagin hagut de faltar tots dos. 
 
La parella que fa dilluns i dimarts escollirà els temes senars per desenvolupar-los al llarg 
dels tres mesos i la que fa dimarts i dijous fa els parells. 
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Dintre de la sessió un porta el grup sencer i l’altre va cridant els alumnes que presenten 
dificultats de lecto-escriptura i són atesos individualment en un altre espai, amb un 
material especial de neolectors. 
 
Procurem seguir tots unes pautes comunes: introducció de la classe a base de preguntes 
relatives al què fer diari per tal de fer-los parlar en passat, present i futur. Presentar o 
desenvolupar el tema que es treballa és una tasca que fem a cada classe. Formar frases, 
establir diàlegs, jocs, narracions, cançons, fixació del vocabulari treballat, recordatori dels 
dies de la setmana, numeració, mesos de l’any, ... Debats sobre formes de viure que 
provoquen grans debats, temes religiosos, de festes, costums d’ací i d’allà... 
 
Com que no disposem de molt material, solem acudir al Centre de Normalització 
Lingüística per demanar-lo. També estem en contacte amb ells per aconseguir reserva de 
places per als cursos reglats que el Centre organitza. 
 
La manca de material és un inconvenient greu ja que necessitaríem llibres senzills per fer 
petits préstecs. Estem mancats de material audiovisual que seria molt vàlid i cito com 
exemple un projector amb la corresponent pantalla ja que disposem d’ordinador i internet 
i que ens facilitaria la cerca d’imatges per aprendre vocabulari.  
 
Considerem avantatjós l’acolliment que tenim per part dels treballadors de l’ONG que 
estan disposats a ajudar-nos en tot el que necessitem, tant a nivell personal com d’ajuda. 
Hem de dir que ens tractem molt bé i que ens sentim com a casa nostra. Els seus 
consells i la informació que en certs moments ens donen relativa a l’alumnat fa que es 
pugui treballar amb major coneixement de causa. 
 
Cal fer constar un inconvenient i és el de la durada del curs –tres mesos- que impedeix 
aprofundir en el coneixement de l’ idioma per part dels nostres alumnes i el fet de que 
alguns ens deixen quan ja comencem a conèixer-los una mica més. 
 
Hem aconseguit crear un clima d’amistat entre tot el professorat ja que, a més de les 
reunions que fem per coordinar la tasca, acostumem a fer trobades externes a les nostres 
cases. 
 
 

6.2.1.4.2 - CLASSES CASTELLÀ SCAI 2011 
 
Fins al mes de setembre del 2011 vam oferir classes de castellà en els següents horaris 
 

Dilluns.......12 a 14,30 
Dimarts......15 a 16,30 
Dimecres....12 a 14 30  
Dijous.........15 a 16,30 

 
A cada hora 3 professors voluntaris atenen 3 nivells diferents en 3 espais diferents: 
NIVELL 0: no alfabetitzats ( normalment coincideix en persones que acaben d´arribar al 
païs) 
NIVELL 1: corresponent a l´A1 segons el marc europeu, és a dir, nivell instrumental bàsic. 
Els alumnes no tenen cap coneixement de la llengua o tan sols una miqueta. 
NIVELL  2: corresponent a l´A2/ B1. Alumnes que ja han cursat l´A1 amb nosaltres o a 
fóra ( normalment a l´EICAS de Barcelona) o que ja fa temps que viuen a Espanya i tenen 
coneixement del castellà 
 
Durant l´any vam tenir uns 80 alumnes. Cal tenir en compte que teníem un 70 % d’alum-
nes del projecte de CEAR, un 20 % del projecte d´EMAÚS i un 10% d’alumnes externs, 
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que havien estat derivats des d’altres programes o centres ( assistents socials...) o que 
havien demanat classes a SCAI. Malauradament no vam poder atendre tota la demanda 
que teníem d’alumnes externs. 
 
8 professors voluntaris van fer se càrrec d’aquests grups. 
 
- D´altra banda, vam obrir un nou grup davant la demanda d’un grup de nois Gambians 
que comparteixen pis i que, malgrat alguns d’ells feia gairebé 2 anys que vivien a 
Sabadell, no només no parlaven castellà ni català sinó que no sabien llegir ni escriure. 
 
Amb la incorporació de dues professores voluntàries més es va obrir aquest nou grup els 
dimarts i dijous de10,30 a 12. 
Aquest grup atenia 7 alumnes. 
 
- Vam oferir també durant  tot l’any un curs  de “competències bàsiques”, reforç de lectura  
i, sobre tot, de matemàtiques. 
L’horari d’aquest curs era dilluns i dimecres de10.30 a 12.00h. 
Aquest grup el porta un professor voluntari i hi han assistit al llarg de l´any uns 7 alumnes. 
 
- A part, van continuar les classes a Merinals , que es van organitzar amb els grups de 
dones ex-alumnes de SCAI que ens havíen demanat de continuar aprenent a llegir i 
escriure, malgrat que al local de l´SCAI no podíem continuar atenent-les ni a elles ni als 
seus fills per un problema evident d´espai i comoditat. 
Sense comptar Merinals, doncs, un total d´11 professors voluntaris han intervingut en els 
diferents nivells i cursos. 
 
A partir de setembre (curs 2011-2012) hi ha hagut una petita variació, ja que per manca 
de professors voluntaris, hem hagut de limitar els desdoblaments per horari i només 
oferim els nivells A1 i A2. Els requeriments d’alfabetització els concentrem en el grup 
matinal ( que ara porta una altra professora voluntària ). Però aquest curs si estem 
desbordats per la demanda i no podem atendre a tothom. 
Continua el grup de reforç de mates i llengua. 
 
Tenim un total d´uns 45 alumnes i hi ha 8 pofessors. 
 
Durant tot l’any també hem coordinat un servei d’amics lingüístics, en el qual han parti-
cipat uns 10 voluntaris. Malauradament no comptem amb prou voluntaris ni és prou 
rotatiu, ja que la majoria d’amics lingüístics continuen la seva relació  amb un alumne. 
 
Els resultats dels cursos son molt desiguals. Per una banda, estem contents amb l’avenç 
dels alumnes que fan reforç de matemàtiques i llengua, ja que veiem que és una eina que 
els hi pot facilitar l’accés a cursos i formacions posteriors. Per una altre, el grup 
d’alfabetització necessitaria  més professors ja que els alumnes requereixen una atenció 
més personalitzada degut als diferents ritmes d’aprenentatge. 
 
Pel que fa als cursos de Nivell A1 i A2, val a dir que la constant incorporació de nous 
alumnes durant tot l’any ( nou vinguts als projectes o persones que demanen plaça) fa 
que sigui difícil seguir un mateix ritme i s’hagi d’anar adaptant el nivell segons l’ alumnat.  
Malgrat però, la dificultat també de que alguns alumnes tenen llengües vehiculars amb les 
que ens podem entendre ( francès i anglès) i d’altres no, creiem que els alumnes que 
assisteixen regularment a classe durant un curs sencer ( 10 mesos ) assoleixen el nivell 
d’expressió i comprensió oral que busquem. A vegades això no s’assoleix amb el que fa 
referència a la expressió escrita. 
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Continuem observant amb tristesa que el camí per evitar l’exclusió social de molts dels 
nostres alumnes, sobre tot del gran nombre (de fet, majoritari!) que tenen entre 18 i 20 
anys, queda trencat. El pas a la formació reglada és gairebé impossible donat que no hi 
ha recursos creats que contemplin les necessitats d’aquest col·lectiu. Si no hi ha feina 
què faran tots aquests nois quan surtin dels projectes que els acullen? 
 
Ens agradaria oferir més possibilitats, però ens falten recursos de tota mena.  
 
 

6.2.1.4.3 - LES  CLASSES  AL CASAL CÍVIC DE MERINALS 

 
Classes de castellà (llengua oral i alfabetització) 

 
Dimarts i dijous, de 3:15  a  4:45 
 
Grup A: 15 alumnes amb assistència regular i continuada 
               professors: Una  voluntària i un voluntari  SCAI. 
               nivell d'alfabetització inicial i mitjà 
 
Grup B: 11 alumnes amb assistència regular i continuada 

               professors: Una voluntària SCAI  i una tècnica del Casal 
               nivell d'alfabetització mitjà-alt 
 
 
Reforç: Dimecres, de 3:15 a 4:45 

              adreçat a alguns alumnes que necessiten un suport individiual 
              professora. Una voluntària SCAI 
 
 
Valoració: 

En el curs 2010-11 les nostres alumnes eren totes subsaharianes. Érem conscients de 
que en el barri hi havia demanda per part d'alumnes magrebís.  Per aquest motiu i perquè 
creiem que és molt necessari promoure la convivència intercultural, vam reestructurar els 
grups per donar cabuda a aquesta necessitat. 
 
Durant tot aquest primer trimestre, la convivència ha estat de lo més natural. El fet de 
tenir un objectiu comú (l'aprenentatge de la llengua, que els hi permeti treballar i conviure 
aquí) i unes normes clares d'organització, fa que no es presentin problemes. Potser més 
endavant (amb el domini progressiu de la llengua oral) es puguin presentar diferències, 
però llavors pensem que ja existirà aquesta bona base de convivència. I que pot ser molt 
positiu expressar-les i enriquir-se mútuament. 
 
Contínuament s'apropen al Casal dones per apuntar-se a les classes: 
-  Algunes fa molts anys que estan a Espanya, sobre tot d'origen magrebí. Un nombre no 
gens menyspreable d'aquestes, no entenen gens el castellà ni el català. D'altres 
presenten un nivell força bo. 
-  funciona molt el boca-orella. 
 
Actualment (gener 2012) estem passant proves a les persones apuntades en la llista 
d'espera, per conèixer el seu nivell de llengua castellana i d'escriptura, donat que hi ha la 
possibilitat d'ampliar en un nou grup. 
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Espai Infantil 
 
Per tal que les mares dels grup d'alfabetització amb fills petits (entre 0-3 anys) puguin 
assistir a classe,  es manté a l'aula del costat un espai en el qual son atesos els nens 
entre dos i tres anys. Els nadons es queden a la classe amb les seves mares. 
 
De moment, a l'espai infantil hi ha una assistència d'entre cinc i vuit nens. A classe, però, 
n'hi ha varis que aviat aniran a l'espai infantil. 
Els dimarts n'hi ha dues voluntàries SCAI, els dijous altres dues. També hi assisteix una 
mare (van passant per torns, una cada dia), donat que són elles les responsables de la 
cura dels seus fills. 
 
Valoració: 

Aquest espai infantil es el que possibilita que les mares rebin una formació bàsica a la 
que tenen dret, i que a causa dels horaris de les escoles d'adults, la manca de 
guarderies,etc.. no poden assistir. Els nens assisteixen aviat amb molta confiança donat 
que les mares son al costat i sempre ni ha alguna d'elles present. No obstant és un espai 
difícil de mantenir, degut al canvi sovintejat de voluntàries. Tot i que una de les 
voluntàries SCAI s'ha mantingut d'una manera regular des del primer dia i ha possibilitat 
la continuïtat fins el moment.  
 
En aquest espai, (amb la incorporació progressiva de noves alumnes) augmenta també el 
nombre de nens, i es necessita de força atenció. Per tant d'assegurar aquesta atenció 
hem iniciat una recerca de recursos humans ( punt voluntariat,  esplais, parròquia, etc..) 
 
 
Converses de Català 

 
Dimecres, de 5:30 a 6:30 
9 alumnes d'assistència regular i continuada 
Professores: una voluntària SCAI i una tècnica Casal 
 
Adreçat a persones del barri que comprenen el català, i que desitgen començar a parlar-
lo. 
 
Aquest grup va iniciar-se el cinc d'octubre 2011.  
 
Ha estat una iniciativa de les voluntàries de l'SCAI, després de valorar: 
- la necessitat de promocionar el l'ús del català en el barri 
- com varies persones nouvingudes i amb nivell bo en castellà i altres llengües es 
mostren interessades en expressar-se en català, com a mitjà de promoció i convivència. 
- que aquestes converses són un bon recurs per consolidar els estudis fets a 
Normalització Lingüística. 
 
Valoració: 

 
És una experiència molt nova, aviat potser per a valorar-la, però de moment els resultats 
estan sent molt bons. Tot i que es va plantejar trimestralment, la majoria dels alumnes ha 
volgut continuar tot el curs.  
 
S'obrirà un nou grup de vuit persones els dimecres de 4:30 a 5:30, ja que hi ha llista 
d'espera. 
 
El que més valorem és que està resultant molt interessant en quan que hi assisteixen 
persones de diferent procedència: gent del barri de fa temps i nouvinguts de diferents 
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països . Això a més d'animar a parlar el català, ajuda a promoure  l'obertura a altres 
cultures, l'intercanvi i la cohesió. Pel fet de ser converses facilita molt l'intercanvi 
d'experiències, opinions.. També es fa una mica de vocabulari, ja que els assistents 
demanen aquest recurs.  
 
Coordinacions 

Es fan coordinacions regulars entre els mestres 
Es fan coordinacions trimestrals amb Casal Cívic, Pla Comunitari i Nova Ciutadania. 
 

Coordinació del voluntariat: 
 
Es fan reunions periòdiques de coordinació amb l’equip de mestres de català i castellà, 
un representant d’Emaús, la coordinadora de l’SCAI i les tècniques d’UGT i CEAR. 
 
També s’han fet algunes reunions de coordinació amb els voluntaris de la recepció. 
 
 
 
6.3. PROGRAMA SCAI CAP ENFORA 

 
El projecte s’estructura en dos blocs: 

 

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. Es tracta de 
descentralitzar les sessions informatives que es fan dos cops a la setmana a la seu de 
l’SCAI i detectar si existeixen altres necessitats informatives que actualment no es 
faciliten. 
Les sessions informatives es poden classificar pels tipus d’usuaris i pel temes a tractar; 
en aquest sentit es diferencien: 
 

 
 Sessions informatives pel públic en general.  

 
Durant l’any 2011, més concretament al juny, hi va haver un canvi de reglament, aquest 
fet reestructura la informació que s’havia donat anys enrera, i s’actualitzen els contiguts : 

 Règim General i vies excepcionals de regularització 
 Canvi reglament d’estrangeria juny 2011 

 
- 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 un tècnic de l’ajuntament de 
Sabadell, dona informació pràctica sobre els diferents recursos de la ciutat i es reparteix 
informació relacionada, a continuació es presenta l’SCAI i el projecte “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 dona pas a l’explicació dels diferents 
àmbits de la llei d’estrangeria i es reparteix “Guia sobre Llei d’estrangeria 2011” 
(actualitzada a juny 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 dos traductors (llengües africanes, àrab i francès).  
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Aquestes sessions es realitzen al Centre Cívic del barri corresponent. L’any 2011 els 
barris on s’han realitzat les sessions són: 

 

 
  
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 dona a 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, la educació.. En aquestes sessions 
”SCAI cap enfora” amplia la seva explicació de la llei d’estrangeria i a més dona a 
conèixer els drets i els deures bàsics del treballador (Estatut dels treballadors). S’han 
realitzat les següent sessions: 

 
 

C.C Ca N'Oriach 03/02/2011 

CC Creu de Barberà 13/01/2011 

C.C Torre Romeu 
 

28/04/2011 

C.C de Gràcia 24/02/2011 

C.C Concordia 19/05/2011 

C.C Can Puiggener 30/06/2011 

C.C sant Oleguer 
 

17/03/2011 
 

CC. Can Balsach 
 

07/04/2011 
 

C.C Rogeli Soto 
 

09/06/2011 
 

C.C Merinals 22/09/2011 

Biblioteca Vapor Badia 20/10/2011 

C.Can Deu 10/11/2011 

Biblioteca Sabadell Sud 01/12/2011 
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Coneixement de l'entorn E.A Creu de Barberà 22/02/2011 29/03/2011 

Coneixement de l'entorn E.A Creu de Barberà 14/04/2011  

Coneixement de l'entorn E.A Torre Romeu 26/04/2011 16/03/2011 

 
 

 
6.3.2. BLOC SENSIBILITZACIÓ 

 
Aquesta part del projecta neix del desig de treballar tan amb la societat acollida com amb 
la immigrada, per tal de generar un debat obert al voltant del fenomen migratori, aquest 
debat i l’acostament als barris facilitarà la normalització  del fet migratori i afavorirà la 
convivència, potenciant valors d’obertura i tolerància.  
L’ any 2011 hem continuat amb les actuacions que s’havien portat a terme en el 2010. 

 
 Activitats de sensibilització a centres educatius:  
 

Durant l’any 2011 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 2011 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 acostarem a tots aquells tòpics que trobem diàriament al carrer i donarem 
eines per a reflexionar si la informació que tenim sobre la immigració és la correcta. 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’han realitzat 18 tallers a: 

 
 

Escola Pia 

23/02/2011 

02/03/2011 

16/03/2011 

IES Ferran Casablancas 

15/12/2011 

19/12/2011 

19/12/2011 

21/12/2011 

21/12/2011 

IES Can Planas 

07/04/2011 

07/04/2011 

12/05/2011 

12/05/2011 

IES Sabadell 16/05/2011 
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16/05/2011 

16/05/2011 

18/05/2011 

18/05/2011 

 
IES Vallès 

 
19/05/2011 

 
 
 
- 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’han realitzat 22 tallers a:  

 

CEIP Andreu Castells 

14/11/2011 

15/11/2011 

CEIP Font Rosella 

22/02/2011 

22/03/2011 

CEIP Ribatellada 20/05/2011 

Col·legi Sagrada Família 

10/02/2011 

10/02/2011 

11/02/2011 

11/02/2011 

Col·legi Claret 20/10/2011 

Ceip Teresa Claramunt 

28/11/2011 

29/11/2011 

CEIP Sallarés i Pla 

11/10/2011 

13/10/2011 

CEIP Calvet d’Estrella 23/11/2011 
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24/11/2001 

 
CEIP Agnès Armengol 

14/06/2001 

 
CEIP Creu Alta 

 
CEIP Creu Alta 

 

 
24/03/2011 

 
31/03/2011 

CEIP Juan Ramón Jiménez 23/03/2011 

CEIP Arrahona 

09/06/2011 

09/06/2011 

 

 

 Brigada anti-rumors  

 
L’any 2011 el projecte SCAI cap enfora ha continuat amb aquesta activitat emmarcada en 
les activitats d’aprenentatge i servei i que vam realitzar per primera vegada durant el curs 
escolar 2009-2010. 
Aquest projecte pretén sensibilitzar els 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 a un igual i entenguin que hi ha moltes formes d’analitzar 
la realitat i és necessari conèixer bé a l’altre per a poder fer-ho. 
El projecte aprofita 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”. 

 

La realització d’aquest projecte va obtenir molt bons resultats i una prova d’això són els 
treballs d’exposició, que amb motiu de la Festa de la Diversitat 2011, es van presentar 
davant tot el cicle de 4rt d’ESO de l’IES Pau Vila. D’aquesta experiència hem pogut 
aprendre que el treball de sensibilització necessita de temps i també de treball constant. 
Que és molt important cercar noves vies d’acostar-se als joves, i que encara que la tasca 
necessiti de molt més esforç i motivació, els resultats són més que satisfactoris. Bona 
part dels alumnes que van formar part de la primera Brigada Anti-rumors van arribar a 
reflexionar i a interioritzar com s’havien format els seus estereotips, i la manca de realitat 
que hi ha darrera de les nombroses afirmacions negatives que de la immigració es 
realitzen.  
El bon funcionament del projecte ens ha animat, a presentar-lo a tota la ciutat  mitjançant 
el catàleg Ciutat i Escola. Hem rebut nombroses inscripcions de les quals només hem 
pogut donar cobertura a dues d’aquestes peticions: 
 

 IES Pau Vila ( 1 grup de treball de recerca) 

 Escola del Carme (2 grups de tercer d’ESO) 
 

 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 
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d’acollida es desencadena en les relacions veïnals, 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 continuat unint 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 l’any 2009. 
 
Es van potenciar les següents actuacions als barris, animant a les Associacions de Veïns 
que incloguessin activitats multiculturals als seus programes.  

 

 
 

DATA ACTIVITAT 

10 d’Abril  
Recital de poemes amb música a la Festa de la Primavera de 
l'AV Rambla-Centre. 

28 d’Abril  
Vídeo-fòrum del documental, El tren de la memòria al C.F.A. de 
Can Puiggener dins de la festa de la Diversitat. 

11 de Maig  Xerrada de sensibilització a la Junta de l'AV de Torreromeu 

11 d Juny  
Balls d'Arreu del Mon, grup de dança SedTribal i grup musical 
Mahjaràs a la festa  major de Campoamor 

16 de Juny  
Mostra gastronòmica dels alumnes del CFA de Canpuiggener 
amb 18 nacionalitats. 

10 Setembre   Vídeo-fòrum  The Visitor a la festa major de Gràcia 

15 Setembre al 15 
Desebre  

Pràctica del curs  l'Espiral de Paz  (resolució de conflictes ) al 
Centre Cívic de Can Puiggener 

10 de Novembre  Vídeo-fòrum peli Cus-Cus al Mercat de S. Joan 

15 de Novembre  
Activitats sobre la cultura Amazic al CFA de la Creu de Barberà. 
 

17 de novembre  Vídeo-fòrum peli Persèpoli al Mercat de S. Joan. 

17 Desembre  
Activitat infantil pel dia de l'Immigrant  (explicació de contes 
adients per a infants explicant el fet migratori ) 

 
 

 
A més a més d’aquestes activitats al territori, s’ha editat el tercer segon número de la 
revista  Ponts que pretén acostar reflexions i testimonis sobre els immigrants a Sabadell. 
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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.  

 

 Com cada any, vam col·laborar amb la Festa de la Diversitat de Sabadell. Es va 
muntar 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.  

 

 Celebració del Dia de l’Immigrant, conjuntament amb la Lliga dels Drets dels 
Pobles, amb activitats per a infants (17/12/2011) 

 
 Fira d’Entitats de Solidaritat i Cooperació ( 18/09/2011) 

 

 2ª Caminada de Sabadell per la Inclusió Social (12 de novembre) amb 200 
participants 

 
 

Valoració  
 

Aquest any la tendència d’augment de les activitats de sensibilització als centres 
educatius s’ha mantingut (2010: 49 tallers / 2011: 52 tallers). Les activitats 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 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 una 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, cosa que fa que siguin una bona presa pels rumors i els estereotips de tot 
tipus. La feina de sensibilització s’ha de reforçar. 
 
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 projectes que treballen amb els nouvinguts.  
 
Durant el 2011 s’han realitzat les següents sessions: 

 

 Nº sessions  Nº d'assistents 

Sessions informatives 18  

Sessions de Sensibilització 63 1450* 

TOTAL 80  
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* Igual que en anys anteriors, aquesta xifra és el total d’alumnes que han participat dels 52 tallers 
realitzats a escoles i instituts. 
No inclou el nombre de participants de les altres activitats de sensibilització perquè no en tenim  
constància. 

 
Amb aquest recull comprovem que comparat amb l’exercici anterior, 2011 ha vist reduït el 
nombre de xerrades informatives  que conjuntament es realitzen amb l’Oficina de Nova 
Ciutadania.  

 
En canvi, les sessions de sensibilització, repeteixen la tendència a l’augment que es 
detecta des de l’any 2006. 

 
El projecte 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 d’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. 
 
Durant el 2011 el programa SCAI cap enfora ha rebut el suport econòmic de diferents 

institucions i entitats: 

 Oficina de Nova Ciutadania de l’Ajuntament de Sabadell 

 Obra social “Caixa Sabadell” 

 Obra Social “La Caixa” 

 Oficina de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Sabadell 
 
Aquest suport és un reconeixement important del treball que fem en l'àmbit de la lluita 
contra els estereotips sobre la immigració i a favor de la convivència. Des de la creació 
del programa de sensibilització l'any 2005, la demanda de tallers ha crescut any rere any. 

 
Degut a les dificultats econòmiques i internes que ha patit l’SCAI en aquest últim any, és 
molt probable que l’any 2012 el programa SCAI cap enfora no continuï la seva tasca. 
Som conscients que és justament en aquests moments quan la sensibilització és fa més 
necessària, però també som conscients de les dificultats que dia a dia tenim per fer 
entendre que la tasca que hem estat fent ajuda a aconseguir benestar social més enllà de 
poder provar la nostra eficiència econòmica i productiva. Treballem amb persones i a la 
nostra “senzilla” manera treballem per millorar la nostra societat. 
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7. RECURSOS HUMANS DE L’SCAI 
 
 
 
-  Junta directiva de l’entitat en el 2011: 
 
L’any 2011 la Junta Directiva estava formada pels següents membres de les entitats que 
componen l’SCAI:  
 
president:     Oriol Civil i Desveus.        
tresorer:   Pedro Sanchez (CCOO) 
secretària:   Rosa Casamartina (Emaús)   
vocals / representants           Mélanie Tribalet (CCAR) 
    Ester Garcia (Lliga dels Drets dels Pobles) 
               Josep Santcristòfol (UGT) 
     Pilar Ribera (Càritas) 
    
Han participat de les reunions de junt amb veu però sense vot: 
coordinadora:     Karolien Coopman 
representant voluntaris:         Manolo Carrasco 
 
 
- Tècnics especialitzats en l’àmbit migratori 

  
Els professionals especialitzats en l’àmbit migratori són els següents: 
 

- dos tècnics de l’SCAI especialitzats en informació, assessorament i tramitació 
de documentació d’estrangeria a jornada completa 

- una tècnica de CITE (que realitza l’atenció els dimarts de 9:30 a 13:00  
mitjançant conveni de CITE amb l’Ajuntament de Sabadell  

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

- una treballadora de UGT - Realitza les entrevistes inicials i el seguiment dels 
usuaris del programa residencial SCAI – Emaús i les entrevistes d’atenció 
social – Conveni d’UGT amb l’Ajuntament de Sabadell 

- una tècnica del programa SCAI cap enfora  
- 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 comunicació externa, recerca de 
recursos econòmics i treball amb altres entitats  
 
 
- Voluntariat 

 
L’any 2011 han col·laborat  més de 40 voluntaris de forma desinteressada i altruista en la 
realització de diferents activitats. Un total de 8 voluntaris nous va començar a col·laborar-
hi.  
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- Alumnes de pràctiques  

 
L’any 2011 hem acollit dos alumnes del cicle professional d’Integració Social de l’IES 
Montserrat Roig de Terrassa.  

 
 

 

 
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’interés. 
 
Blog de l’SCAI: www.scaiinfo.blogspot .com 

El blog el vam iniciar al mes de març de 2010. És una eina molt àgil de comunicació que 
ens permet penjar informacions importants, articles d’opinió i anunciar activitats. 
 
Facebook 

Conscients de la importància de la nostra presència a les xarxes socials, aquest any 
també hem obert un perfil a Facebook. Ens permet rebre i intercanviar informacions de 
manera molt directa amb entitats, persones i organitzacions. 
 
Campanya de simpatitzants 
Aquesta campanya va dirigida als ciutadans, entitats i empreses de Sabadell que vulguin 
donar suport a la nostra entitat.  
L’any 2011 la campanya de simpatitzants seguia oberta. Uns 25 simpatitzants han fet 
aportacions a l’SCAI.  
Gràcies a les col·laboracions de simpatitzants hem pogut recollir 8.976,10€ 
 
Relacions amb altres entitats 

En el marc de l’obertura de l’entitat cap a altres actors socials hem mantingut entrevistes 
amb entitats social, esportives i culturals. 
Hem establert col·laboracions per a l’organització de les següents activitats: 
 
Segona Caminada Solidària de Sabadell per la Inclusió Social (12/11/2010), 

organitzada conjuntament amb Actua Vallès, Càritas Sabadell, Lliga dels Drets dels 
Pobles i Drapaires d’Emaús. 
Amb el suport de: Unio Excursionista de Sabadell (UES), Associació Catalana de 
Bollywood, Club Natació de Sabadell i l’Oficina de Nova Ciutadania. 
Empreses col·laboradores: Art Bo, Coca Cola, Viena 
Unes 200 persones van participar en la caminada de 6km que anava des de Club Natació 
Sabadell pel rodal de Sabadell.  Després els participants van poder gaudir d’una actuació 
de ball de Associació Catalana de Bollywood.  
 

Donem les gràcies a totes les persones i entitats desinteressadament amb l’SCAI.  

 
 
 
 

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

 
L’estructura econòmica de l’SCAI és simple. La gestió econòmicoadministrativa es limita 
al control i la comptabilitat dels ingressos provinents de les quotes de les entitats que 
componen l’associació, de les subvencions atorgades per administracions, institucions i 
fundacions així com algunes donacions; i en les despeses només hi ha els salaris dels 
cinc treballadors, els subministraments i consums menors  (veure Compte de Resultats). 
 
Les despeses d’inversió que ens va representar el canvi i adequació del local actual del 
carrer de Ferran Casablancas, en el curs 2007/2008, va obligar a incloure les despeses 
d’amortització, segons marca la llei, que enguany són de 773,60€.   
 
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 venen en sol·licitud d’orientació i assessorament. Aquest servei es fa de 
forma oberta i gratuïta per l’equip fix, amb la col·laboració puntual de tècnics de CCOO i 
UGT i amb l’aportació molt valuosa de voluntaris. 
 
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, fundacions, donatius- es fa molt difícil assolir-ne l’equilibri econòmic, tant 
per cobrir totes les despeses com pel ritme en què són percebudes les subvencions.  
 
Enguany, degut a l’ERO que va acabar el mes d’octubre i a ingressos no previstos 
inicialment, l’exercici s’ha acabat amb superàvit. Així a l’estalvi per la reducció de 
despeses salarials per l’expedient de reducció d’ocupació, cal sumar-hi el conveni signat 
amb l’Ajuntament de Barberà pel qual una tècnica de l’equip atent les consultes, un matí 
a la setmana, en aquell ajuntament i, per altra part, per la subvenció de la Secretaria 
d’Immigració de la Generalitat de Catalunya que ha estat superior a l’esperada i que  ens 
va ser notificada ja avançat el segon semestre. Tot això ens ha portat a un resultat positiu 
de 24.756,55€. 
 
Malgrat la reducció d’horaris d’atenció motivat per l’ERO, s’han pogut atendre, 
pràcticament, totes les visites rebudes. És cert però que hi ha hagut un nombre menor de 
visites, de l’ordre d’un 18% i també de cites individualitzades d’un 28%. 
 
Pel que fa a l’exercici de 2012 en no conèixer els paràmetres econòmics i pel fet d’obrir-
se un període d’anàlisi i reflexió, durant el primer trimestre, tant per preservar el servei 
com per definir el millor encaix amb l’acció municipal i ciutadana en l’àmbit de l’atenció als 
immigrants, no podem incloure la previsió del pressupost pel 2012 tal com es feia cada 
any. 
 
En referència a la liquiditat durant l’exercici, el crèdit que teníem amb Banc Sabadell de 
40.000€ subscrit el desembre de 2010 s’ha pogut tancar sense dificultat a 28-12-2011. 
 
En les pàgines següents es troben els quadres econòmics dels Comptes Anuals:  

  
- Compte de Resultats de 2011 

 - Balanç a 31 de desembre de 2012 
 - Pressupost previst per l’any 2012 (no s’inclou) 
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 Compte Resultats de  2011     

         

  31/12/10  31/12/11     

         

 Quotes entitats 6.600,00   7.100,00      

 Subvencions per activitats ordinàries 149.491,76   151.600,00      

 Donacions 12.259,50   8.976,10      

 Institucions 3.500,00   1.500,00      

 Resultats financers positius 0,56   1,16      

 Altres 0,00   5.014,79      

 TOTAL  INGRESSOS 171.851,82   174.192,05      

         

         

 Trebs.realitzats per altres entitats 0,00   0,00      

 Reparacions i conservació 470,41   445,54      

 Serveis professionals 1.432,70   957,31      

 Subministraments 13.546,08   12.085,82      

 Lloguers 14.959,50   11.328,00      

 Personal 145.853,51   121.711,78      

 Assegurances 230,79   242,82      

 Despeses per col·laboració 0,00   0,00      

 Dietes i Transports 203,09   127,85      

 Programes i activitats específiques 0,00   0,00      

 Programes i Projectes 0,00   0,00      

 Imprevistos 440,82   -49,21      

 Despeses Financeres 2.526,91   1.811,99      

 Despeses extraordinàries - Nou Local 0,00   0,00      

 dotacions amortitzacions 930,83   773,60      

 TOTAL  DESPESES 180.594,64   149.435,50      

         

         

 RESULTAT -8.742,82   24.756,55      

         

             

         

 OBRES:        

 Subvencións Rebudes per Inversions 40.000,00        

 Inversió Realitzada 0,00        

  40.000,00        
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10. Nota final 
 

 
Des de mitjans de 2011 vam obrir un període d’anàlisi i reflexió, entre les entitats sòcies 
de l’SCAI i l’Ajuntament de Sabadell, amb l’objectiu de decidir la millor manera per seguir 
prestant els diversos serveis que en els darrers anys i fins ara ha prestat l’SCAI als 
immigrants. La previsió és poder-lo tancar el més aviat possible dins d’aquest any. 
 
Per altra part, lamentablement, s’ha hagut de tancar el Programa Residencial SCAI-
Emaús que funcionava des de 2003. 
 
Esperem que en aquest any 2012, previsiblement tant difícil degut a la crisi econòmica i 
social, es podrà continuar aportant la col·laboració de l’SCAI per una major convivència 
actual i futura de la nostra societat de Sabadell i de Catalunya. 
 
 
Sabadell, gener de 2012 

 
* * * * 
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      SCAI, RESUM VISITES  i TELEFONADES  

       anys 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 

               

         TELEFONADES   
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 acum 33.720 2.536 1.479 199 71.496 109.095 12.209 24.180 8.136 15.056 59.581   

 2006 4.204 692 145 0 14.375 19.416 1.793 2.482 1.689 2.536 8.500   

 2007 5.275 511 404 0 10.583 16.773 2.627 1.836 2.365 2.485 9.313   

 2008 5.362 409 486 107 15.481 21.845 3.515 8.597 1.779 4.066 17.957   

 2009 5.989 511 319 92 10.449 17.125 2.358 6.369 1.234 2.938 12.899   

 2010 7.504 205 125 0 10.830 18.664 1.916 4.896 1.069 3.031 10.912   

 2011 5.386 208 0 0 9.778 15.272 [1] [1] [1] [1] [1]   

               

      [1] NOTA: aquest any 2011 no s'han comptabilitzat les trucades telefòniques    

               

               

 
 
 
 

* * * * * 
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COL·LABORACIONS INSTITUCIONALS  
 

ANY 2011 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 


