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1. PRESENTACIÓ  

 
 
El demà dels immigrants és també el demà de tots 

 
“Una corteza de pan y un rincón para dormir, 
Un instante para reir y una hora para el llanto, 
Una gota de alegría en un mar de aflicción, 
Y nunca la risa, pero sí los gemidos, vienen de dos en dos 
  ¡Esto es la vida!” 
 

Paul Laurence Dunbar (Dayton, USA, 1872-1906), primer 
escriptor afroamericà que va ser reconegut en aquell país; 
Martin Luther King el menciona en els seus llibres.  

 
“A Catalunya deixí / el dia de ma partida 
mitja vida condormida; 
l’altra meitat vingué amb mi / per no deixar-me sens vida.” 
 

Joan Oliver, Pere Quart (Sabadell 1899–1986) “Corrandes 
d’exili” 

 
 
Estem ja en el setzè any de vida de l’SCAI. L’atenció als immigrants i a l’entorn en 
que es troben és l’objectiu fonamental, únic, del nostre servei.  
 
Un any rere any rebem visites, més de 20.000 el 2008, de persones de diversos 
orígens i amb múltiples situacions a les que necessiten trobar-hi una sortida. Des 
de l’SCAI intentem ajudar-les i derivar-les, si s’escau, als diversos serveis de la 
nostra ciutat. 
 
La immigració és un fet estructural, tècnicament parlant, d’abast mundial. Amb tot 
no volem ni podem perdre de vista que són persones concretes les que sovint es 
veuen o s’han vist obligades a deixar la seva terra i lluitar per tenir un espai digne 
de vida.  
 
En aquest any 2008 l’SCAI, com trobareu en aquesta Memòria, ha prosseguit les 
mateixes activitats que els darrers anys, amb totes les seves diversitats i 
complexitats: l’oficina d’acollida, el programa residencial i l’”Scai cap enfora”. 
 
Com a novetat hem pogut disposar d’un nou local més ampli (són quasi 300 m2) i 
sense barreres arquitectòniques, en el que podem atendre molt millor les visites. 
Hem deixat la casa del carrer de Sant Pau 19 per una nau al carrer de Ferran 
Casablancas 72 (cantonada carrer de Montserrat). 
 
El condicionament d’aquest nou local ha estat econòmicament molt costós i 
gràcies principalment als ajuts de l’Ajuntament de Sabadell, la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona, les fundacions Barnola-Vallribera, Caixa 
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Sabadell, Caixa de Catalunya i “la Caixa”, des del proppassat mes de març estem 
instal·lats en aquest nou local. 
 
I una altra novetat, en un aspecte més públic i social. El passat 18 de desembre, 
“Dia del migrant”, es va celebrar formalment i per primer cop a Sabadell; un 
Manifest i un acte públic a la plaça del Gas en el que hi van donar suport i 
participar més de 30 entitats, la majoria d’elles formades per persones 
immigrades. L’SCAI hi va participar activament. 
 
La nostra societat està canviant; la realitat de la immigració difícilment la podrem 
frenar, la història passada ens ha portat a viure aquesta realitat, som fills dels 
encerts i errors de molts, però està a les nostres mans intentar transformar molts 
punts negatius en positius. En els darrers anys del segle XXI Catalunya ha 
registrat un dels creixements més grans de la seva història i això modifica 
profundament l’entorn social en el que vivim; no podem romandre indiferents, la 
vida canvia, la vida ens ha de canviar vulguem o no vulguem. 
 
En els diversos apartats d’aquesta memòria hi trobareu els detalls de totes les 
activitats dutes a terme per l’SCAI i que han estat possibles gràcies a l’equip 
humà –tècnics, voluntaris, col·laboradors- i al suport econòmic principalment de 
l’Ajuntament de Sabadell i de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’atenció a la immigració i a les seves conseqüències ens exigeix un esforç a tots, 
a canviar les nostres idees preconcebudes tan d’autòctons com d’immigrants. És 
un repte per a tots, són uns reptes que hem de superar.  
 
L’SCAI hi vol seguir posant el seu modest esforç. 
 
 
 
Oriol Civil 
president de l’SCAI 
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2. L’SCAI I LES ENTITATS QUE EL COMPONEN  
 

 
L’any 1994, a Sabadell, un conjunt de persones amb algunes entitats van 
proposar-se iniciar un servei per tal de conèixer, orientar i ajudar els immigrants 
estrangers que arribaven a la nostra ciutat. Així va néixer el Servei Ciutadà 
d’Acolliment als Immigrants, SCAI. 
  
El 1998 es constitueix legalment com a coordinadora d’entitats i ofereix diàriament 
atenció oberta i gratuïta als immigrants de Sabadell i dels municipis de l’entorn 
comarcal. El 2003 s’inicia el servei residencial a Drapaires d’Emaús, actualment 
de vuit places, i el 2005 s’endeguen les activitats de l’”SCAI cap enfora” per tal de 
donar a conèixer els serveis que presta l’SCAI i al mateix temps obrir espais de 
diàleg i d’informació en àmbits socials com escoles, entitats i associacions. 
 
L’SCAI, un servei cívic i ciutadà orientat als immigrants, és un lloc per facilitar 
contactes entre la societat sabadellenca i vallesana amb individus i grups 
d’immigrants. L’SCAI no es vol limitar pas i únicament al que podríem anomenar 
serveis socials; vol ser un instrument útil pel conjunt de la nostra societat en allò 
que fa referència al coneixement i l’ajust dels nous ciutadans dins de la societat.  
 
Les entitats que componen actualment l’SCAI són: 

 
• Càritas Interparroquial de Sabadell 

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

 
• Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat- CEAR  

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

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

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

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

• UGT Vallès Occidental  
Rambla, 73 - 08201 Sabadell / tel:  93 725 76 77 - fax: 93 725 72 22 
a/e: vallesocc@vallesocc.ugt.org 
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3. OBJECTIUS DE L’SCAI 
 
 
Els objectius generals de l’SCAI segueixen sent, en el setzè any de funcionament, 
els següents: 
 
• L’acolliment integral de les persones immigrants, de forma coordinada amb les 

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

realitat intercultural i a la participació solidària en l’acolliment social. 
 
 
 
 
4. ÀMBITS DE TREBALL 
 
 
Un any més exposem les bases del treball de l ‘SCAI: 
 

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

 
 

4.1. L’acolliment a les persones  es concreta en:  
 
- Servei de primera acollida: Facilita als usuaris una primera informació i 
orientació en relació a la seva situació administrativa,  els drets i deures que tenen 
com a persones immigrants, la documentació que necessitaran i, finalment, se’ls 
dóna dia i hora perquè siguin atesos pel professional més adient en funció de les 
seves necessitats.  
 
- Servei d’informació i assessorament en matèria d’ estrangeria: informació, 
assessorament i ajudes en la tramitació de documentació d’estrangeria.  
 
- Servei d’atenció social: Realitza una primera atenció social a les persones 
immigrants. Dóna informació i  assessorament sobre els recursos i serveis a què 
poden optar els immigrants; coordinació 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 
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seguiment de les persones acollides dins del programa. (Vegeu apartat 6.1.5, 
Servei residencial SCAI-Emaús). 
 
- Servei d’acollida de sol·licitants d’asil i refug iats: Gestió per part de CCAR-
CEAR de quatre pisos d’acollida temporal per a sol·licitants d’asil. 
 
- Servei de promoció i intercanvi sociocultural: Comprèn totes aquelles 
activitats realitzades i gestionades pel voluntariat, i també aquelles altres activitats 
realitzades en col·laboració amb diverses entitats: acompanyaments de persones 
immigrants a la realització de diferents gestions, classes de llengua –català i 
castellà-, redacció de currículums, etc. 
 
 

4.2. Sensibilització social  
 
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 societat autòctona o 
d’acollida: informació i sensibilització en relació al fet migratori i de 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 uns 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: escoles, escoles d’adults, 
instituts d’ensenyament, el Vapor Llonch, 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 organització i ordenació 
dels expedients, manteniment de la base de dades; confecció d’estadístiques del 
servei; gestió de la correspondència; realització de diferents projectes per a la 
recerca de subvencions, convenis i col·laboracions per prestació de serveis; 
organització interna; vetllar pel bon funcionament del local; gestió i organització 
del material d’oficina; realització de la comptabilitat del servei; redacció de la 
correspondència, arxius, etc.  
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5. ELS TRÀMITS D’ESTRANGERIA EN EL 2008 
 
 
L’ajut en els tràmits d’estrangeria o de regularitzar la seva presència o residència 
a Catalunya és l’activitat clau de l’orientació i assessorament que es facilita.  És 
en els tràmits d’estrangeria on topem freqüentment amb les més diverses 
dificultats, o bé per no complir els immigrants les condicions que marca la Llei o 
bé per la complexitat i lentitud en els tràmits quan sí compleixen els requisits. Així 
qualsevol dificultat o entorpiment en les qüestions relacionades amb aquests 
tràmits i amb el funcionament de l’Oficina d’Estrangeria a Barcelona crea 
inconvenients afegits, sovint molt difícils de resoldre, als immigrants. 
 
En l’àmbit de l’estrangeria destaquem els següents aspectes que presenten algun 
tipus de conflicte:  
 
1. Aquest any hem pogut observar una aplicació més estricta de la normativa en 
matèria de renovació dels permisos de residència i treball. És el cas de 
l’existència d’antecedents penals: actualment es denega sistemàticament la 
renovació si el titular té antecedents penals sense tenir en compte el tipus de 
delicte comès. Abans es feia una valoració del cas, tal com ho preveu la Llei 
d’Estrangeria.  
 
2. Degut a la crisi econòmica observem molts casos de persones que han perdut 
la feina i que en el moment de sol·licitar la renovació del seu permís de residència 
i treball temporal no compleixen els requisits legals (haver cotitzat un mínim de 
temps per cada any de residència  i tenir un contracte de treball vigent). Sense 
complir aquests requisits és molt més complicat renovar el permís de residència i 
treball amb el risc de quedar-se en una situació administrativa irregular (pèrdua 
del permís de residència). 
 
3. Interpretació molt restrictiva dels requisits de la Reagrupació familiar. La 
normativa preveu la reagrupació d’ascendents (pare i mare). Però en la pràctica 
és gairebé impossible ja que s’ha d’acreditar que l’ascendent depèn 
econòmicament del reagrupant i que existeixen motius que facin necessària la 
reagrupació.  El projecte de modificació de la Llei d’Estrangeria preveu que només 
residents amb permís permanent (al cap de 5 anys de residència legal a Espanya) 
podran reagrupar els seus ascendents. Es preveu l’aprovació d’aquesta nova llei a 
principis de 2009. 
 
A l’hora de valorar si el reagrupant disposa d’un habitatge adequat per acollir els 
seus familiars observem que s’apliquen criteris poc definits i de vegades arbitraris.  
 
4. També observem que existeixen Instruccions del Ministeri de Treball i 
Immigració que són contradictòries a la Llei i el Reglament d’Estrangeria. Per 
exemple l’art. 45.7 del Reglament diu que en tots els casos de concessió de 
residència per arraigo (arrelament) es concedirà una autorització de treball 
(excepte en el cas dels menors d’edat). No obstant, una Instrucció del 22 de juny 
de 2005 preveu que quan se sol·licita un permís de residència per arraigo 
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acreditant mitjans de vida i sense presentar un contracte de treball, només es 
concedirà l’autorització de residència,  la qual cosa vulnera el Reglament 
d’Estrangeria.  
 
Recentment va sortir una Instrucció relativa a les autoritzacions de retorn. És un 
document que necessiten les persones que estan esperant la resposta de la 
sol·licitud de renovació del permís de residencia, en el cas de viatjar a l’estranger. 
Fins fa poc aquesta autorització de retorn es lliurava a totes les persones que ja 
havien sol·licitat la renovació, inclús si la seva targeta de residència encara estava 
vigent (la renovació s’ha de sol·licitar durant els 60 dies abans de la data de 
caducitat de la targeta). La nova Instrucció del 7 d’octubre de 2008 limita aquestes 
autoritzacions a les persones que tinguin la targeta caducada (excepte en casos 
molt excepcionals). Això limita moltíssim la llibertat de moviment de les persones 
afectades perquè significa que no poden marxar abans de la data de caducitat de 
la targeta i tornar després d’aquesta data. 
 
Hem vist casos de persones que ja tenien el bitllet d’avió comprat i que no van 
poder viatjar per aquest canvi de la pràctica administrativa.  
 
6.  I finalment cal recordar que segueix existint el problema de la no aplicació del 
principi del silenci administratiu positiu en el cas de sol·licituds de renovació que 
tres mesos després de la sol·licitud no estan resoltes. 
 
No és una qüestió merament formal, ans el contrari. Les persones que esperen la 
renovació de la seva autorització de treball i residència es troben amb moltes 
dificultats laborals (perquè tenen la targeta caducada i no tothom sap que el 
resguard de la sol·licitud de renovació prorroga la validesa de l’autorització 
caducada). D’això, en deriven problemes econòmiques (perden la feina, no poden 
pagar les despeses...) i, lògicament, psicològiques. 
 
 
Tots aquests comentaris i exemples demostren una vegada més que en l’àmbit de 
l’estrangeria segueixen existint requisits molt difícils de compl ir  i àdhuc 
discriminatoris i generadors d’actuacions arbitràries o contradictòries per part de 
l’administració. Fer palès i denunciar, si s’escau, aquestes situacions és un repte 
important de les entitats que treballem a favor dels drets dels immigrants amb 
l’objectiu de la millora dels procediments legals. 
 
I de nou reiterem la importància del permís de residència i treball com a porta 
d’accés a una vida normalitzada per als immigrants. Com ja s’ha dit tantes 
vegades: els immigrants en situació administrativa irregular fàcilment pateixen 
abusos lligats a l’economia submergida.  
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6. ACTIVITATS DE L’SCAI DURANT L’ANY 2008 
 
 
A continuació s’exposen dades relatives a les persones i consultes ateses en els 
diferents serveis de l’entitat. 
 

� Nombre total de visites rebudes el 2008: 21.736 visites  
� Consultes ateses pel servei de primera acollida: 21.881 consultes (en una 

visita es poden fer diverses consultes) 
� Atencions i consultes telefòniques: 17.862 
� Nombre total d’atencions i entrevistes individuals: 5.311  
� En el servei d’informació i assessorament d’estrangeria: 3.696  
� En el servei d’acollida a refugiats i asilats: 571 
� En el servei d’atenció social: 807 
� En sessions informatives han participat: 1.002 assistents  
� Usuaris del programa d’acollida a immigrants sense sostre: 26 persones  

 
L’evolució comparativa anual de persones ateses per  primer cop i el nombre 
de visites, entre 1998 i 2008: 
 

Anys 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Persones 424 707 1.311 1.319 1.927 2.386 2.996 3.327 3.105 2.732 2.802 

Tot.visites  n/c n/c n/c n/c n/c n/c 5.409 14.000 19.500 16.773 21.845 
 
 
Cal tenir en compte que aquestes estadístiques marquen les tendències més que 
una exactitud matemàtica, ja que algunes vegades el servei de primera acollida 
no disposa de dades concretes sobre si es tracta d’una primera visita i/o d’un nou 
tema o no.  
 
Observem que aquest any el nombre de visites ha tornat a pujar (2007:16.773  - 
2008:21.736).  
 
 

6.1. PROGRAMA D’ACOLLIMENT 
 
 
6.1.1. SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA 
 
En el servei de primera acollida els temes més consultats són: 
 

• Petició d’informació sobre la renovació del permís de treball i residència, 
les autoritzacions de retorn, l’empadronament, cartes d’invitació i d’altres 
temes que no requereixen la intervenció de l’assessor d’estrangeria. 

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

empadronament, escoles d’adults, ambulatoris, oficina d’informació 
ciutadana, Vapor Llonch, OTG, sindicats (problemes laborals), Càritas, 
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Centre de Normalització Lingüística, etc. i les oficines d’Acció Social de la 
Generalitat, 

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

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

 
Al servei de primera acollida , de gener a desembre de 2008 es van atendre, les 
següents consultes: 
 
 
-Motius consulta primera acollida : 
 

Renovació residència i treball 3.567 
Renovació residència 1.291 
Escrit silenci administratiu positiu 22 
Carta d’invitació 57 
Autorització de retorn 266 
Inf. reagrupament familiar 704 
Inf. arrelament  447 
Infoprof-  solicitud d’informació sobre tràmit 
pendent;  146 
Entrega  de fulls informatius;  564 
Demanar cita amb algun assessor de l’SCAI 5.114 
Duplicat 116 
Règim comunitari 285 
Recollir coses 1.773 
Altres Informacions 5.969 
Nacionalitat 431 
Modificació permisos 443 
Permís inicial 263 
Vida laboral 380 
Permís permanent 43 
Donar cites 5.114 
TOTAL 21.881 

 
 
- Poblacions de procedència o residència dels usuar is de primera acollida: 
 

Sabadell 79% 
Altres poblacions 21% 

 
 
6.1.2. SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT EN MATÈR IA 

D’ESTRANGERIA 
 

En aquest apartat s’exposa el nombre d’usuaris que van ser atesos amb cita 
concertada durant l’any 2008: 
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Nombre total d’expedients nous en 2008 1.617 

Nombre de visites ateses durant el 2008                                     3.696 
 
 
- Nombre de visites per assessor: 
 
     

Assessor Visites   
SCAI 3.399 
CITE 297 
TOTAL 3.696 

 
Constatem que el nombre de visites ateses pel servei d’assessorament 
d’estrangeria és lleugerament més alt que l’any 2007 (3.474 visites). 
 
 
- Principals orígens del usuaris del assessorament en estrangeria: 
 
Pel que fa a les regions i països d’origen del usuaris, la majoria dels usuaris prové 
d’Amèrica Llatina, sobre tot de  Bolívia i Equador. D’Àfrica trobem un nombre 
important de persones de Marroc, Gàmbia y Senegal com a països més 
representatius.    
 
 
- Tipus de consultes: 
 
Moltes consultes estan relacionades amb la renovació de permisos, el 
reagrupament familiar i l’arrelament social. 
 
Els assessors d’estrangeria es dediquen a informar sobre els requisits a complir 
en el cas concret de cada usuari. En molts expedients es troben amb situacions 
particulars per motius familiars, socials, laborals, de salut o d’altra mena que 
requereixen una especial atenció a l’hora de buscar la via més adient per donar 
resposta a la consulta. 
 
Una bona part de la feina consisteix en provar de solucionar problemes amb 
l’administració: retards sense cap motiu aparent; falta de coordinació entre 
diferents administracions, equivocacions de l’administració que requereixen una 
intervenció expressa etc. 
 
Sovint, en la feina diària ens sentim molt impotents davant de l’administració 
perquè encara que la normativa doni suport a una situació particular o obligui 
l’administració a actuar d’una determinada manera, el dia a dia demostra que de 
vegades el ciutadà es troba en una situació d’indefensió davant l’administració. 
 
No obstant aquestes dificultats seguim creient en la feina que realitzem perquè les 
“petits èxits o victòries” que aconseguim en alguns expedients demostren que la 
lluita val la pena.  
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6.1.3. SERVEI PER A SOL·LICITANTS D’ASIL I REFUGIAT S  
 

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) gestiona quatre pisos d’acollida 
amb capacitat per a 20 persones a Sabadell, des de l’any 2001. Els quatre pisos 
han estat cedits en règim de protecció oficial per l’Ajuntament de Sabadell.  
 
El programa va dirigit a sol·licitants d’asil i poden accedir als pisos d’acollida  
des del moment en que presenten la seva sol·licitud d’asil, tenint preferència 
aquelles persones que ja han estat admeses a tràmit. Els requisits per tal de que 
puguin accedir-hi són: trobar-se en una situació de vulnerabilitat personal i social i 
sense recursos econòmics, socials i lingüístics. L’estada és de sis mesos 
prorrogables a un any depenent de la situació personal i del nombre de places 
existents. 
 
El programa té com a finalitat facilitar el seu itinerari d’integració  social i els 
objectius principals són oferir habitatge temporalment,  cobrir les necessitats 
bàsiques mitjançant les ajudes que proporciona el programa: alimentació, vestir, 
educació, assistència sanitària, transport, treballar aspectes de la integració 
social, ser un recurs de transició cap a la pròpia autonomia, promoure i reforçar 
els recursos personals. 
 
Prèviament a l’ingrés als pisos d’acollida, es realitzen entrevistes de primera 
acollida social  als sol·licitants d’asil que han estat derivats del servei jurídic de 
l’entitat o d’altres entitats, o bé, han vingut per pròpia iniciativa, i que generalment 
compleixen els requisits per ésser acollits. 
 
L’objectiu d’aquestes entrevistes és informar dels programes socials a què tenen 
dret com a sol·licitants d’asil i, en aquells casos en què es valora la necessitat de 
l’acollida i que l’interessat mostra el seu acord, s’inicia el procés per gestionar el 
seu ingrés al Centre de Migracions (CM), prèvia  derivació del cas a la Oficina 
d’Asil i Refugi (OAR) que autoritzarà l’ingrés al centre. 
 
El primer dia que entren als pisos venen a l’oficina de la CCAR a l’SCAI on es 
realitza el contracte, s’entrega el reglament, s’explica el funcionament dels pisos i 
amb qui haurà de conviure. S’acompanya a la persona al pis que li correspongui i 
s’entreguen les claus i els llençols. Prèvia valoració social de cada cas, i de la 
intervenció que es proposa, se’ls acompanya durant el primer mes per a realitzar 
les gestions i visites als recursos i activitats que se’ls programa.  
 
Periòdicament, de forma setmanal, des de l’SCAI es realitzen entrevistes 
individuals i/o familiars amb tots els residents de ls pisos , per treballar el seu 
procés d’integració social, per a dur a terme el pla de treball individual, així com 
per a poder parlar d’aquelles coses que els preocupen i/o angoixen. Les 
entrevistes resulten molt útils en la mesura que les persones acollides creen un 
vincle amb el professional, que facilita el seguiment del cas, l’execució del pla 
individualitzat, així com el coneixement d’aquelles activitats que realitzen, les 
seves expectatives de futur, aspiracions i preocupacions.  
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La majoria tenen la seva família, dona, marit i fil ls, al país d’origen, i en 
alguns casos la família està refugiada en un altre país . Tenint en compte, que 
aquest col·lectiu presumiblement ha patit una vulneració dels drets humans i ha 
hagut de sortir del seu país de forma precipitada sense poder preparar el viatge i, 
per tant, la família no l’ha pogut acompanyar. 
 
Aquest àmbit, el familiar, està present en els residents durant tota l’estància ja 
que, alguns, se senten culpables d’haver deixat la seva família, moltes vegades 
en una situació vulnerable, amb l’agreujant de que el seu país es troba en 
situacions de tensió i conflicte. 
 
Sovint, el col·lectiu de sol·licitants d’asil, tenen malestar i angoixa provocada pel 
fet d’haver estat víctimes de la violació dels Dret s Humans . En moltes 
ocasions,  necessiten recolzament psicològic, per treballar aquells aspectes 
relacionats amb el motiu pel qual han sol·licitat asil i amb el seu procés de dol. Per 
treballar aquest aspecte, es realitzen derivacions a EXIL (entitat especialitzada en 
donar  recolzament mèdic-psico-social a persones víctimes de la violació dels 
Drets Humans), amb qui es treballa de manera coordinada.  
La majoria dels que necessiten el recurs noten una millora important després 
d’assistir durant un temps al servei. D’altres es resisteixen per por a enfrontar-se 
de nou a fets que prefereixen no recordar o la poca confiança a nivell cultural 
d’aquest tipus de teràpies. 
 
Al llarg de l’any han sortit dels pisos 23 persones . De totes elles 20 per 
finalitzar el període d’estància autoritzat i de la pròrroga corresponent . Aquest any 
i per primera vegada, per la situació del mercat laboral, han sortit 8 persones 
sense treball. La resta, 12, en el moment de la sortida del programa estaven 
treballant i han aconseguit llogar una habitació o trobar allotjament. 
 
Les persones residents han fet el padró i s’han domiciliat al pis que els hi 
correspon a Sabadell, se’ls ha tramitat la targeta sanitària i se’ls ha assignat un 
metge de capçalera. També han realitzat les gestions pertinents per què es 
puguin inscriure com a demandants de treball a la OTG.  
 
Des de l’SCAI s’organitzen activitats  (classes de castellà, accés a l’ordinador, 
etc.) D’altres activitats que es realitzen són : coneixement de l’entorn, cursos de 
formació ocupacional, visites amb els diferents tècnics de la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat (àrea jurídica, laboral, formativa...), derivacions a EXIL per a 
recolzament psicològic, si s’escau. Amb tots els serveis o entitats als que es 
deriven, es realitzen reunions de coordinació i seguiment.  
 
Tots els usuaris assisteixen a classes de castellà o català, en funció del seu país 
d’origen. Els que fan cursos integrats en els que organitza la CCAR i l’SCAI amb 
professors voluntaris. També assisteixen als cursos de les escoles d’adults dels 
barris on viuen. A l’escola d’adults de la Concòrdia, també es realitzen cursos 
d’informàtica i de lectura del carnet de conduir. 
 
A les famílies se les acompanya per tal de fer les corresponents matrícules. Els 
menors s’han incorporat al curs escolar, s’han tramitat les ajudes de guarderia del 
programa d’acollida temporal i s’ha sol·licitat beca de menjador a través  dels 
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Serveis Socials d’atenció primària, gaudint també en aquest cas de l’ajuda per 
material escolar que proporciona el programa. 
 
Periòdicament es realitzen visites als pisos per tractar temes de convivència i fer 
el manteniment dels pisos per tal de que les condicions de vida de les persones 
acollides es mantinguin o millorin. Això suposa el compliment de l’ordre i la neteja, 
observar la convivència per prevenir possibles diferències, fer les gestions 
pertinents per reparar electrodomèstics, mobiliari, etc…. També s’han comprat 
articles necessaris d’ús diari als pisos com armaris, llits, matalassos, plats, gots, 
cassoles, etc, i al mateix temps s’ha executat íntegrament el pressupost de la 
subvenció de l’IRPF de l’any 2007. 
 
Del total de residents d’aquest any, 3 persones van  veure inadmesa la seva 
sol·licitud d’asil , per la qual cosa van haver de deixar el pis. En aquests casos 
no s’ha pogut consolidar el procés d’integració socio-laboral i les persones s’han 
vist abocades a una situació irregular i molt delicada ja que, no han aprés l’idioma 
i no tenien habitatge. Per aquests motius s’ha decidit ampliar l’estància fins a 
quatre mesos per tal de poder preparar millor la sortida. A l’actualitat una persona  
es troba en aquesta situació. 
 
Els voluntaris continuen tenint un paper molt important en l’execució de la feina 
anteriorment expressada, i molt especialment, en l’acompanyament i coneixement 
de l’entorn, a través de les visites a la ciutat de Sabadell i als pisos d’acolllida, que 
han realitzat durant tot l’any. Aquest any s’han incorporat nous voluntaris al 
programa. Cal dir que pel volum de feina que comporta la realització dels 
objectius del programa, la feina i el recolzament dels voluntaris cap als usuaris, i 
també, cap a la tècnica social responsable del programa, és de vital importància. 
 
Aprofitant el programa d’acolllida que es desenvolupa a Sabadell hem tingut 
l’oportunitat de fer participar als sol·licitants d’asil en la sensi bilització de la 
població de Sabadell  per donar a conèixer la seva situació i la del seu país, les 
causes de l’exili, l’adaptació a un nou context social i cultural, mitjançant activitats. 
 
Una d’elles ha estat la participació de la CCAR en el programa anomenat 
“Ciutat i Escola” organitzat per l’Ajuntament de Sa badell . Aquest consisteix 
en la realització d’un taller per què els instituts interessats coneguin el col·lectiu de 
persones refugiades que hi viuen a Sabadell mitjançant el testimoni d’un refugiat 
que explica la seva experiència personal. S’ha complementat el taller amb 
material sobre el país a tractar i el conflicte que va motivar l’exili, i el país més 
demandat ha estat Palestina. 
 

Dades estadístiques del Centre de Migracions (CM), per país, gènere, edat, ... 
 

Per país/Nacionalitat Nombre % 

Colòmbia 10 20,83 
Gàmbia 7 16,27 
Costa de Marfil 5 11,62 
Uganda 4 9,30 
Síria (Palestina) 2 4,65 
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Algèria 2 4,65 
Rwanda 2 4,65 
 Afganistan 2 4,65 
 Irak 2 4,65 
 R.D.Congo 1 2,32 
Altres* 6 37,24 
TOTAL 43 100,00 

 
(*) de Sierra Leona, Veneçuela, Sudan, Mali, Azerbaijan i Burkina Faso. 
 
 
Per gènere Nombre d’usuaris % 
Dones 12 27,90 
Homes 31 72,09 
TOTAL 43 100,00 

 
 
 
Per edats Nombre d’usuaris % 
Menors de 18nys 6 13,95              
De 18 a 29 23 53,48 
De 30 a 50 13 30,23 
Majors de 50 1 2,32 
TOTAL 43 100,00 

 
 

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

  Trobar habitatge abans de finalitzar l’estància 
autoritzada 

0 

Obligatòria Fi de l’estància autoritzada 20 

  Trasllats a altres centres de CEAR 0 

  Inadmesos a tràmit 3 
  Denegacions d’asil 0 
TOTAL   23 

 
 
 
 
Per temps d’estada      Casos 

Per composició familiar Nombre d’usuaris 
Persones soles 32 
Famílies (2) 7 
Famílies monoparentals(2) 4 
TOTAL 43 
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Menys de 6 mesos 3 
De 6 a 9 mesos 1 
De 9 a 12 mesos 19 
TOTAL  23 

 
 
- Atencions generals dins del Programa  d’Acolllida  Temporal el 2008:     
 
 
Usuaris Programa d’acollida Temporal Persones Atencions 
Persones ateses que no han entrat al CM de Sabadell (1) 60             208 
Persones que han estat al CM durant l’any 2008 (2) 43 535 
TOTAL  98 743 

 
(1) Del total, 35 han estat derivades a altres centres de migracions de CEAR en altres 
ciutats d’Espanya, centres de la DGII i de la Creu Roja. 
(2) A totes aquestes persones se les ha derivat al Servei Jurídic per fer el seguiment del seu 
expedient d’asil. També al Programa  Equal i a l’Àrea Laboral de l’entitat. 
  
 
REFLEXIÓ I COMENTARI FINAL  
 
Del total de persones que han passat pels pisos de Sabadell la majoria han 
finalitzat l’estància complint-se el pla individual de treball. Aquest any i per primera 
vegada en tots els anys que porta el programa en funcionament, hi ha hagut 
persones que s’han vist obligades a deixar els pisos sense trobar feina. Les 
circumstàncies del mercat de treball, escassetat de treball, precarietat i crisi, 
afecten de ple a aquest col·lectiu de forma que, si no treballen, les seves 
condicions de vida tornen a ser vulnerables de nou, i troben dificultats afegides, la 
qual cosa no els permet continuar el seu projecte vital ja iniciat. 
 
Els que treballaven en el moment de la sortida dels pisos, han rellogat una 
habitació pel seu compte dins el mercat privat, la majoria s’han quedat a viure a 
Sabadell, que és el lloc que coneixen i on han decidit establir-se. La resta de 
persones han anat a viure a l’àrea metropolitana de Barcelona per motius laborals 
i  d’altres persones han anat a d’altres províncies de Catalunya. 
 
En termes generals, la valoració del col·lectiu és positiva, tot i així cal remarcar 
algunes diferències. El programa per sol·licitants d’asil té una mitjana d’entre nou i 
deu mesos encara que el temps màxim d’estada és d’un any. Aquest temps, 
permet que els residents puguin aconseguir l’estabilitat econòmica i la contenció 
emocional necessàries per fer front a les dificultats que es troben en arribar a 
Espanya. Alhora poden treballar per afavorir el seu procés d’integració social. Tot i 
així, el fet que es deneguin el 97% de les peticions d’asil dificulta la concreció 
d’aquest procés d’integració, ja que després de passar dos anys com a 
sol·licitants d’asil, en què es troben en situació regular, reben ajudes d’acollida, 
aprenen l’idioma, realitzen cursos de formació ocupacional i poden treballar de 
forma legal, la denegació els converteix en irregulars i això suposa, en molts 
casos, una situació de desarrelament i vulnerabilitat preocupant, per a la que 
ningú està preparat. 
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Cal fer esment a la situació de la vivenda. Durant aquest any s’ha observat, en els 
seguiments realitzats a gent que fa temps que va sortir dels pisos, que la 
precarietat de les condicions d’habitatge està present a la majoria dels casos, la 
qual cosa dificulta que aquestes persones continuïn el seu procés d’integració 
inicial de forma satisfactòria i  que continuïn vivint de forma digna. 
 
I també, destacar que a Catalunya hi ha hagut un augment de sol·licituds d’asil a 
l’estat espanyol, i que concretament a Catalunya, hi hagut moltes persones que 
han sol·licitat pisos d’acollida i que no se’ls ha pogut donar resposta per falta de 
places, així doncs, se’ls ha hagut de derivar a centres d’acollida d’altres CCAA. 
Creiem, que s’ha de facilitar i assegurar que la gent pugui continuar el seu 
projecte vital on decideixi, i per tant donar resposta a aquelles persones que 
escullen Catalunya com a lloc per viure, sigui perquè hi tenen família, xarxa social 
o perquè simplement els hi agrada el lloc. És per això, que la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat, des de l’inici del programa d’acollida, l’any 2001, reivindica un 
augment de places per resoldre aquesta situació i garantir que els sol·licitants 
d’asil que així ho han decidit continuïn a Catalunya el seu projecte de vida. 
  
 
 

6.1.4. SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL  
 
El servei d’atenció social, desenvolupat pel SIS-UGT (Servei Institucional i Social 
de la UGT de Catalunya) s’exposa en dos apartats, un referent a les persones 
entrevistades (entrevistes individualitzades) i un altre relatiu a diverses activitats 
desenvolupades, especialment les xerrades informatives. 
 
Pel que fa al primer apartat, s’exposen les dades de les assistències de les 
persones i a continuació es fa una breu avaluació d’aquestes dades.  
 
El segon apartat gira al voltant de les xerrades informatives que setmanalment, es 
fan a l’entitat. 
 
Per una banda, com en els darrers anys, quinzenalment es donen xerrades 
informatives relacionades amb el Règim General i el Processos d’Arrelament 
previstos en el Reglament d’Estrangeria; per altra banda, els darrers mesos hem 
començat un altre tipus de xerrades informatives relacionades amb els programes 
de retorn voluntari existent al territori. 
 
En l’apartat 6.1.5 d’aquesta memòria es relaciona la corresponent activitat dins del 
programa residencial dels Drapaires d’Emaús-SCAI, on el SIS es fa càrrec de la 
part tècnica del projecte. 
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6.1.4.1. ATENCIÓ SOCIAL 
 
Atenció als usuaris  
 
Nombre d’usuaris assistits (nous) :                                                        164                                                 

Nombre d’entrevistes (í ndex de recurrència):                                        457              
 
Gràfica I: Comparativa usuaris i entrevistes 2007/2008 
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Es pot observat una disminució d’ambdues variables, degut segurament, per una 
banda, al període a principis d’any que es va dedicar per fer el trasllat de local, i 
durant el qual no va haver-hi atenció als usuaris, i per l’altra, al major grau 
d’especialització del servei en l’atenció social. 
 
En detall. 
 

 

 
Mes 

 
Nombre 

d’entrevistes 

 
Nombre d’usuaris 

nous  
Gener 39 14 
Febrer 0 21 
Març 31 14 
Abril 61 21 
Maig  57 19 
Juny                 57  14 
Juliol 42 16 
Agost 2 0 
Setembre 39 11 
Octubre 66 17 
Novembre 48 11 
Desembre 15                   6 
 
Total 

 
457 

 
164 

 
Distribució per mesos. 
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País d’origen dels immigrants (nous) 

 

 
Nombre 

 
% 

SENEGAL 7 4.26 
GÀMBIA 8 4.87 
GHANA 2 1.21 
MALI  2 1.21 
MARROC 14 8.53 
NIGERIA 4 2.43 
*Resta d’Àfrica 6 3.65 
ARGENTINA 3 1.82 
BOLÍVIA 46 28.04 
BRASIL 10 6.09 
COLOMBIA 2 1.21 
CHILE 3 1.82 
EQUADOR 10 6.09 
HONDURAS 4 2.43 
PARAGUAI 14 8.53 
URUGUAY 5 3.04 
*Resta Llatina Amèrica 4 2.43 
AUTÒCTONS 14 8.53 
*Resta d’Europa 6 3.65 
 
Total 
 

 
164 

 
100% 

 
 
La distribució d´usuaris per continents. 

  

26%

62%

12%

Àfrica

Àmerica

Europa

 
Hem observat que el percentatge més elevat ve donat per Bolívia, fet que significa 
una continuïtat amb el darrer any. Cal remarcar també el continu augment de 
persones procedents de Brasil, que es determina com un col·lectiu en constant 
creixement, així com el de Paraguai. 
 

 
Per gènere  

 
Nombre 

 
% 
 

HOMES 94 57.3 
DONES 70 42.7 
Total 164 100 
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Un canvi de tendència en el gènere de les demandes: els homes són, amb 
diferència, els que més demandes han fet aquest darrer exercici. 
 
 

 
Per edat 

 
Nombre 

 
% 
 

18-25 ANYS 28 17 
26-40 ANYS 96 58.5 
41-55 ANYS 34 20.7 
MES DE 56 ANYS 6 3.6 
Total 164 100 
 
 
Com en el darrer any la franja de 26-40 presenta el percentatge més elevat de 
persones assistides,. La comparativa dels trams d’edat dels usuaris. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tipologia de la DEMANDA (1) 

 
Nombre 

 
% 
 

ÀMBIT DOCUMENTAL (MIGRACIONS) 118 51.23 

SERVEIS SOCIALS I AFINS 124 48.77 

Total 242 100 
 
Nota: El nombre de demandes no coincideix amb el nombre d’usuaris a conseqüència de la 
demanda múltiple d’aquests darrers. 

 
 
Es produeix un augment de la demanda d’àmbit social vers l’àmbit documental, 
degut a una major especialització del servei relacionada amb l’atenció social. 
 

 
Tipologia demanda d’àmbit documental (migracions)  

 
Nombre 

 
% 

REGULARITZACIÓ  38 32.20 
REAGRUPAMENT FAMILIAR 14 11.86 
ARRELAMENT  29 24.57 

18-25

26-40

41-55

56-
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CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS (Malaltia) 5 4.23 
CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS (violència de gènere) 6 5.08 
NACIONALITAT 3 2.54 
VISATS 9 7.62 
PERMÍS COMUNITARI 6 5.08 
Altres 6 5.08 
 
Total 
 

 
118 

 
100 

 
En aquest quadre trobem les demandes relacionades amb l’àmbit documental que 
poden tenir un transfons social, amb la necessitat d’una especial atenció, més 
enllà de l’assessorament legal inicial. 
 
Aquest any hem diferenciat les demandes relacionades amb el tràmit de 
Circumstàncies Excepcionals atenent a les diferent vies possibles, i en les que es 
pot comprovar el caire social relacionat. 
 
 

 
Tipologia demanda d’àmbit Serveis Socials i afins 

 
Nombre  

 
% 

ORIENTACIÓ LABORAL 16 12.90 
PRESTACIONS SERVEIS SOCIALS 14 11.29 
NECESSITATS BÀSIQUES (aliments, habitatge,...) 15 12.09 
ORIENTACIÓ JURÍDICA 14 11.29 
EMPADRONAMENT I TG. SANITÀRIA 6 4.83 
PRESTACIONS SEGURETAT SOCIAL 4 3.22 
FORMACIÓ 9 7.25 
RETORN VOLUNTARI 44 35.48 
Altres. 2 1.61 
 
Total 
 

 
124 

 
100 

 
 
Aquest any, el retorn voluntari queda emmarcat, dintre de la tipologia de 
demandes d’àmbit social, ja que es considera una demanda de caire pràcticament 
social. 
D’aquesta manera, es pot  observar un augment considerable d’aquest tipus de 
demanda vers el darrer any. 
 
 
6.1.4.2. SESSIONS INFORMATIVES. 
 
Les xerrades informatives que el SIS realitza quinzenalment, van néixer l’any 
2001 amb la finalitat d’assessorar sobre la situació jurídica referida a la qüestió 
migratòria, aspecte dificultós en els darrers anys per les poques vies que la 
legislació havia deixat obertes en el període d’aplicació del Reglament 864/2001, 
tenint també com a finalitat l’alleugeriment de l’agenda de l’SCAI en quant a 
visites individualitzades.  
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Durant aquests darrers anys, les sessions informatives han estat un punt de 
referència  per a informar-se de la situació legislativa en matèria d’estrangeria i un 
espai de contenció i intercanvi on les persones expressen les seves inquietuds i 
angoixes. De forma continuada s’actualitza el contingut de les xerrades, atès que 
la legislació de referència està en constant procés de transformació. 
 
Les sessions informatives se centren, en els darrers anys, en l’explicació de la via 
de Règim General. Aquesta via, consisteix en l’obtenció del permís de residència i 
treball a través d’una oferta de treball, fet que comporta la sol·licitud del visat en el 
consolat d’Espanya al país d’origen del treballador estranger.  
 
La via de les Circumstàncies Excepcionals, mitjançant l’arrelament social, és un 
dels tràmits que presenta més interès durant aquest darrer període. 
 
Les dades referents a les sessions informatives son les següents:  
 
Nombre de sessions informatives  31 
Nombre total de persones assistents a les sessions 409 
 
 
Per una altra banda, els darrers mesos d’aquest any es van iniciar unes xerrades 
informatives periòdiques (de moment quinzenals) sobre el retorn voluntari, degut 
sobretot a l’augment de demanda relacionada amb aquest tema, amb l’objectiu de 
donar tota la informació possible relacionada amb els programes de retorn 
voluntari. 
 
 
Nombre de sessions informatives (darrers 3 mesos de l’any)  6 
Nombre total de persones assistents a les sessions 107 
 
Aquestes xerrades han anant augmentant la seva assistència sessió rere sessió, 
i en l’actualitat són una eina de referència al territori en matèria d’informació 
relacionada amb els programes de retorn voluntari per al col·lectiu de immigrants. 
  
Les reunions donen informació sobre els dos programes que es troben en 
funcionament actualment: 
 

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

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

 
Hem de recordar, en aquest punt, que des de l’SCAI, com a ONG especialitzada 
en temes d’immigració, es pot gestionar la sol·licitud de retorn voluntari de l’OIM, 
adjuntant el corresponent informe social necessari. 
L’allau de sol·licituds d’aquest tipus de retorn, va portar, per part de la coordinació 
de l’entitat, a una reunió amb els Serveis Socials del municipi per tal de poder 
atendre amb més eficiència i eficàcia als usuaris demandants d’aquest tipus 
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d’ajuda. Es va acordar que les persones empadronades a Sabadell seran ateses 
pel Centre d’Atenció Primària corresponent i  les altres per l’SCAI. 
 
El segon tipus de retorn voluntari (la capitalització de la prestació d’atur a condició 
de tornar al país d’origen) és competència única de les Oficines de Treball de la 
Generalitat. 
 
 

6.1.5. Servei residencial SCAI-Emaús 

La memòria següent es refereix al programa d’acollida a immigrants sense sostre 
iniciat el març de l’any 2003  i desenvolupat al llarg dels anys fins l’actualitat. S’ha 
dut a terme conjuntament entre l’SCAI (mitjançant el Servei Institucional i Social) i 
Drapaires d’Emaús i les dades es refereixen al període comprés entre l’1 de gener 
de 2008 i el 15 de desembre de 2008. 
 
Es tracta d’un programa dirigit a persones soles; sense sostre ni altre recurs 
adient; sense ingressos; arribats recentment (concretament amb una antiguitat 
màxima d’un any al territori). No admet famílies. El programa té 8 places. 
 
En aquesta memòria volem destacar dos aspectes principals. En primer lloc les 
dades objectives referides als usuaris: dades generals, característiques rellevants 
i accions dutes a terme. En segon lloc s’avaluen aquestes dades. No s’han fet 
blocs separats, s’ha optat per mostrar la dada objectiva i avaluar-la a continuació 
del quadre corresponent, entenent que és una formula que facilita la lectura i la 
relació entre la dada i allò que s’avalua.  
 
El model d’acollida és el següent: L’usuari és derivat a l’SCAI sigui quina sigui la 
font de derivació (també  pot formular directament la demanda a l’SCAI o al SIS). 
Des de l’SCAI (SIS) s’avalua la situació i es fa la proposta que s’estimi adient, en 
funció de la situació plantejada i dels criteris establerts, dirigida a Drapaires 
d’Emaús, qui aprova o revoca l’admissió. En cas d’admissió, la persona pot 
romandre al recurs per un període màxim de tres mesos on, com a contrapartida, 
ha de complir els aspectes lligats al Pla de Treball elaborat des de l’SCAI i lligat a 
diversos aspectes: orientació sobre la situació jurídica i/o administrativa; 
empadronament i tarja sanitària, si s’escau; orientació laboral i aprenentatge de 
l’idioma –català i castellà- com a aspectes més rellevants. 
 

Persones acollides al programa 

 
Persones acollides al proj. residencial SCAI-EMAÚS 

 
Nombre 

 
Nombre de sol·licituds 72 
Nombre de persones proposades 56 
Nombre de persones incorporades al recurs 26 
Nombre de sol·licitants que no compleixen requisits d’entrada 16 
Nombre de persones no incorporades per manca de places 
(derivació a altres recursos) 

30 

 



 

 

         ________________________________________________________Memòria 2008 
   

 

v1.0-12-1-09                                                                  25 
 

 Coordinadora Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants

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

 
Temps d’estada al projecte dels usuaris acollits 

 
Menys d’un mes 1 
D’un a dos mesos 1 
De dos a tres mesos 10 
Més de tres mesos 6 
Acollits vigents el darrer dia de l’any 8 
 
Total 

 
26 

 
  

Aquest darrer any, gràcies al treball en xarxa de les diferents entitats d’acollida, 
els usuaris majoritaris són els que han estat tres mesos al recurs, ja que en la 
seva majoria, desprès han estat derivats a altres entitats. 
 

 
Distribució anual de propostes i acolliments efecti us 

 
Mes Propostes  Incorporacions efectives  

gener 3 1 
febrer 3 2 
març 5 5 
abril 4 2 
maig 7 2 
juny 2 2 
juliol 8 5 
agost 1 0 
setembre 4 1 
octubre 11 5 
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novembre 4 0 
desembre 4 1 
 
Total 

 
56 

 
26 

 
Nota: Durant el mes d’agost, l’entitat no va incorporar noves acollides per qüestions tècniques. 
 
 

 
Origen de les incorporacions. 

 
Azerbaijan 1 
Algèria 1 
Burkina Faso 2 
Camerun 1 
Costa Marfil               1 
Gàmbia 5 
Geòrgia 1 
Ghana 2 
Guinea Conakry 1 
El Marroc 6 
Mauritània 3 
Nigèria 1 
Senegal 1 
 26 

 

Origen continental dels usuaris incorporats al projecte. 

Àfrica

Europa

 

Es constata un augment de les demandes d’acollida d’usuaris de països del Nord 
d’Àfrica. Els usuaris d’altres continents que no siguin Àfrica, continuen sent 
minoritaris. 
 

 
Segons el gènere dels usuaris 

 
Propostes 

 
Acollits 

Homes 55 26 
Dones 1 0 
Total 56 26 
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Com en els darrers anys, la variable sexe presenta un predomini majoritari del 
sexe masculí, fet que pot tenir vàries explicacions: 
 

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

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

germanes de Teresa de Calcuta). 
 

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

 

 

 
Edat de les persones proposades 

 
0-17 ANYS 3 5.35 
18-25 ANYS 17 30.35 
26-40 ANYS 35 62.5 
41-55 ANYS          1 1.78 
Total 56 100 % 
 

 

Pla de Treball 
 
El pla de treball que han de dur a terme els usuaris s’estructura en tres eixos 
bàsics: 
 
a) Orientació laboral. 
L’orientació laboral és duta a terme en primer lloc des del servei propi de l’SCAI, 
mitjançant un voluntari que assessora i orienta al voltant del mercat de treball al 
territori. 
La dificultat d’accés del col·lectiu a les activitats del servei de promoció econòmica 
local, el Vapor Llonch, ens ha portat a intentar establir procediments de treball 
amb entitats d’inserció laboral de Barcelona. 
 
b) Orientació jurídica. 
L’orientació jurídica ha estat assolida majoritàriament des del SIS, excepte casos 
específics que necessitessin la concurrència d’altres recursos. Cal dir que s’han 
derivat casos a CCAR-CEAR, especialment per avaluar si hi havia possibilitat 
d’accedir a les vies d’asil/refugi. 
 
c) Formació. 
Es tracta d’una formació bàsica que es realitza des de la pròpia entitat.  
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Per una banda, aquest exercici, s’ha posat en marxa l’ensenyament de llengua 
catalana durant quatre dies a la setmana, amb un professorat voluntari amb molta 
experiència a l’àmbit de l’ensenyament. Aquest programa es veu recolzat per la 
figura dels “amics lingüístics”, nom que designa les parelles de conversa dutes a 
terme entre els usuaris del programa i els voluntaris de l’entitat. 
 
Les classes de castellà setmanals continuen com a part important dintre del pla de 
treball, amb professorat voluntari dos dies a la setmana. 
 
La resta de formació, de caràcter voluntari per als usuaris, consisteix en fer servir 
la xarxa local, tant les escoles d’adults per reforç de castellà com per 
alfabetització, com la xarxa del Consorci per la Normalització Lingüística en 
relació amb l’aprenentatge de la llengua catalana. 
 
Per un altre banda, des de el programa “Fes click” a l’àmbit local, alguns dels 
usuaris del recurs han gaudit de cursos bàsics d’informàtica.  
 
També les qüestions lligades al suport psicosocial han estat abordades 
majoritàriament des del SIS, si bé s’ha fet us en altres moments de dispositius 
diferents, en funció de la gravetat de les situacions plantejades. 
  
En aquest sentit, durant el darrer any s’han posat en funcionament els grups socio 
terapèutics adreçats als usuaris d’aquest recurs, on es treballen qüestions 
relatives al dol produït pel trànsit migratori mitjançant les experiències de 
cadascun dels usuaris. Aquesta iniciativa es consolidarà al proper any, passant a 
formar una part important del pla de treball dels propers anys. 
 
 
En conclusió: La utilitat del servei sembla evident, especialment pel que fa a la 
possibilitat de treballar realitats extremadament complicades, de frenar una 
davallada cap a una situació de major marginalitat i de resituar els usuaris en una 
certa perspectiva de futur i configuració d’un projecte personal, com a mínim amb 
la garantia de que l’usuari té una amplia informació sobre la seva situació jurídica i 
les seves possibilitats futures d’inserció, sobre el funcionament del mercat laboral i 
sobre trets educatius de gran importància en el nou marc en què es troben.  
 
També s’han pogut treballar aspectes lligats a la desconfiança dels usuaris. En 
molts casos, arriben d’experiències difícils, desconfiats de les persones que els 
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. 
 
Xarxa d’acollida  
 
Aquest darrer exercici, aquesta xarxa s’ha consolidat i ampliat el nombre d’entitats 
que hi participen. S’ha treballat en diverses qüestions relacionades amb el 
col·lectiu de referència, amb especial incidència en els temes de salut i formació. 
D’aquesta manera, algunes de les activitats remarcables d’aquest any han estat el 
curs de malalties contagioses per a tècnics amb la col·laboració de l’Agència de 
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Salut Pública de Barcelona, i els cursos ocupacionals perals usuaris amb el suport 
de la Fundació “la Caixa” i el SOC, entre d’altres. 
 
Cal recordar quins son els objectius principals de la xarxa: 

- crear una xarxa d’acollida entre els diferents dispositius. 
 
- formar un grup d’entitats que puguin portar a terme projectes o programes 

conjunts. 
 
- conèixer diferents recursos que poden oferir resposta a les diferents 

problemàtiques detectades als usuaris de les entitats d’acollida. 
 
- anar incrementant les entitats que formen part d’aquest grup, consolidant la 

plataforma i enfortint els possibles canals d’actuació. 
 

 
Crear una xarxa d’acollida, de moment no institucionalitzada, que faciliti la tasca 
de les entitats relacionades i la inserció sociolaboral dels usuaris de referència 
com a objectiu principal. 
 
Parlem d’una xarxa d’entitats d’acollida que treballen conjuntament, però amb  la 
independència suficient per no dependre una de l’altre. 
La plataforma està oberta a noves entitats i es mantenen contactes per aquestes 
noves incorporacions. 
 
Des de SCAI–Drapaires d’Emaús, la tasca conjunta va dirigida al col·lectiu de 
joves estrangers sense cap tipus d’autorització de residència al territori, sense 
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 cadascuna per la seva banda i amb la seva 
filosofia de treball, però fan servir la unitat 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. 
 
 
 
6.2. ACTIVITATS DEL VOLUNTARIAT 
 
Servei de promoció i d’intercanvi sociocultural 

 
L’any 2008 es van incorporar 18 nous voluntaris amb la cual cosa la xifra de 
voluntaris va pujar a més de 22 persones que col·laboren amb la nostra entitat. 
 
Activitats desenvolupades van ser: 
 
- Suport al servei de primera acollida als immigrants: 
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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. Aquest any hi han col·laborat un total de 15 
voluntaris. 
 
-Acompanyaments a persones immigrants: 

 
Els acompanyaments a persones immigrants són una activitat puntual i es 
realitzen en aquells casos en què les persones tenen dificultats per poder anar pel 
seu compte als diferents serveis i recursos. 
 
- Confecció del currículum vitae: 
 
A part de redactar el currículum vitae s’ofereix un modest servei d’inserció laboral. 
En funció de la situació legal de l’usuari (permís de residència i treball, només 
permís de residència o sense papers) es dóna la següent informació: adreces 
d’ETT, adreces d’empreses del sector laboral d’interés, 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 192 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’”arraigo social”, que és la via de regularització per a persones que 
porten com a mínim 3 anys a Espanya, es necessita un contracte laboral.) 
 
- Suport a l’organització i gestió administrativa del servei: 

 
Com d’altres anys, els voluntaris de la primera acollida també han realitzat 
tasques administratives: arxiu, realització de fotocòpies, realització de rètols, etc. 
Dos voluntaris ajuden a portar la comptabilitat de l’SCAI. 
 
- Classes de català i castellà: 
 
Hi ha sis professors/es que ensenyen català i 3 professores de castellà. Les 
classes van dirigides als usuaris del programa residencial SCAI-Emaús i del 
programa d’acollida de sol·licitants d’asil. 
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6.3. PROGRAMA “SCAI CAP ENFORA” 
 

El programa s’estructura en dos blocs: 

 

6.3.1. Bloc informatiu  

Aquesta part del projecte té com a finalitat acostar la informació sobre els 
diferents 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 pels temes a 
tractar. En aquest sentit es diferencien: 
 
- Sessions informatives per al públic en general.  
 
Durant l’any 2008 s’han tractat conceptes bàsics i generals de la llei d’estrangeria  

� reagrupacions familiars 

� règim general i vies excepcionals de regularització 

� modificació targeta de residència a residència i treball 

 

6.3.1.1. 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, dóna 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 dóna pas a l’explicació dels diferents àmbits de la llei d’estrangeria 
i es reparteix “Guia sobre Llei d’Estrangeria 2008” suport escrit del que es va 
explicant durant les diverses sessions. Per finalitzar s’obre el torn de preguntes. 
En aquestes sessions s’ha pogut comptar amb dos traductors (llengües africanes, 
àrab i francès).  
 
Aquestes sessions es realitzen al Centre Cívic del barri corresponent. L’any 2008 
els barris on s’han realitzat les sessions són: 
 

C.C Creu de Barberà 07/02/2008 16/10/2008 

C.C Gràcia 21/02/2008  

C.C Can Puiggener 13/03/2008 13/11/2008 

C.C Ca N'oriach 10/04/2008  

C.C Sant Oleguer 15/05/2008 11/12/2008 
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C.C Torre Romeu 19/06/2008  

C.C Can Rull 18/09/2008  

C.C Can Balsach 05/06/2008  

C.C Rogelio Soto 24/04/2008  
 
 
Les sessions d’acollida, s’han ampliat a partir de l’últim trimestre de l’any 2008 
amb la realització per part de l’ Oficina de Nova Ciutadania, de tallers de 
coneixement de l’entorn. La finalitat d’aquests tallers és la d’ampliar la informació 
que de forma més reduïda es dóna 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, l’ 
educació etc. En aquestes sessions ”SCAI cap enfora” amplia la seva explicació 
de la llei d’estrangeria i a més dóna a conèixer els drets i els deures bàsics del 
treballador ( Estatut dels Treballadors). S’han realitzat les següent sessions 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.1.2. Sessions informatives:  Inserció laboral.  
 
Amb la intenció de facilitar a les persones immigrades la seva inserció laboral, 
”SCAI cap enfora” participa en diferents iniciatives d’altres serveis que treballen 
per a la inserció de les persones immigrades al món laboral. En aquesta modalitat 
s’han realitzat xerrades tant a Vapor Llonch (Promoció Econòmica), com a Càritas 
( mòduls de formació), en les següents dates: 
 

Vapor Llonch Càritas 
17/01/2008 24/01/2008 
20/02/2008 06/03/2008 
20/03/2008 11/03/2008 
24/04/2008 05/05/2008 
22/05/2008 08/05/2008 
19/06/2008 05/06/2008 
09/07/2008 05/06/2008 
18/09/2008 05/11/2008 
16/10/2008   

Taller coneixement entorn. E.A Can Deu 24/11/2008 

Taller coneixement entorn. E.A Can Puiggener 03/12/2008 

Taller coneixement entorn. E.A Creu Barberà 24/11/2008 

Taller coneixement entorn. E.A Creu Barberà 24/11/2008 

Taller coneixement entorn. E.A Torre Romeu 03/12/2008 

Taller coneixement entorn. Casal Pere Quart 01/10/2008 

Taller coneixement entorn. Casal Pere Quart 22/10/2008 
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13/11/2008   
10/12/2008   

 
 
- Sessions informatives per a col·lectius  
 
Durant el transcurs de l’any s’ha observat que existeixen col·lectius que no 
accedeixen a la informació perquè necessiten un tractament especial degut a les 
seves circumstancies personals. Per aquest motiu es determina la necessitat de 
fer sessions extraordinàries, en dia i hora convingudes amb els diferents 
col·lectius. Aquestes sessions es poden considerar  “Sessions a la carta”. 
 
En aquest sentit, aquest any s’han realitzat sessions amb:   
 

� Persones que han sol·licitat la reagrupació d’un familiar, que tenen dubtes 
específics sobre la situació legal dels seus familiars un cop arribats a 
Espanya. S’ha realitzat conjuntament amb el programa de reagrupats de l’ 
Oficina de Nova Ciutadania, el 15/10/2008. 

 
� Alumnes immigrants de l’escola d’adults de la Concòrdia (14/05/2008) i l’ 

escola d’adults de Creu de Barberà (27/02/2008) 
 
- Sessions informatives per a organismes municipals  
 
L’SCAI ha detectat, que una de les principals dificultats amb les que es troben els 
usuaris del servei d’assessorament, és la falta d’informació que els organismes 
oficials tenen sobre els aspectes legals de la llei d’estrangeria i que afecten a la 
persona nouvinguda com a ciutadà empadronat. És per aquest motiu, que es fa 
necessari acostar aquesta informació a tots aquells organismes oficials que 
tracten amb aquesta població.  
 
En aquest sentit aquest any s’han realitzat sessions a:  

• Departament d’Urbanisme- Certificacions 19/02/2008 
• Sessió informativa sobre reagrupació familiar per als diferents serveis 

municipals ( Promoció Econòmica, Serveis Socials, SAJ, OME) 
 
 
6.3.2. Bloc de sensibilització 
 
Aquesta part del programa neix del desig de treballar tan amb la societat 
d’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 2008 hem continuat amb les actuacions que s’havien portat a terme en el 
2007 i a més s’han iniciat noves activitats amb la intenció d’arribar a un públic 
diferent.  
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- Activitats de sensibilització a centres educatius :  

 
Durant l’any 2008 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 
les persones.  
 
L’any 2008 s’han fet les següents actuacions: 
 
- Reflexió sobre els mitjans de comunicació 

 
Aquesta activitat intenta reflexionar sobre la influència que els mitjans  de 
comunicació exerceixen sobre les idees preconcebudes que tenim de la realitat i 
els seus fets. Es treballen els estereotips dels dos col·lectius: els dels nouvinguts 
(visió dels món europeu) i els de la societat d’acollida ( conseqüències de la 
immigració i realitats dels immigrants). Aquesta activitat s’ha realitzat a:    
 

Mitjans de comunicació. E.A Torre Romeu 17/11/2008 
Mitjans de comunicació. E.A. Can Puiggener 12/11/2008 

Mitjans de comunicació. E.A. Can Puiggener 26/11/2008 
Mitjans de comunicació. E.A. Can Puiggener 10/12/2008 
Mitjans de comunicació. Emaüs 07/11/2008 
Mitjans de comunicació. Emaüs 14/11/2008 
Mitjans de comunicació.E.A Torre Romeu 27/11/2008 

 
 
- 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 3r i 4rt d’Eso, Batxillerat i Cicles Formatius i escoles d’adults. S’ha 
actuat a: 
 

Escola Xaloc 25/01/2008 
Escola Pia 31/01/2008 

13/02/2008 IES Ribot i Serra 
14/02/2008 
10/03/2008 Col·legi Bertran 
12/03/2008 
07/04/2008 
08/04/2008 

IES Ferran Casablanques 

09/04/2008 
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15/04/2008 
29/10/2008 Pau Vila 
01/12/2008 

 
 
 
- 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 que implica la immigració.  
 
S’ha realitzat a:  

• CEIP Agnes Armengol 17/06/2008,  
• CEIP Juan Ramon Jiménez 18/11/2008 
• IES Pau Vila 5/12/2008. 

 

- Actuacions amb entitats veïnals i associacions d’ immigrants 

Una de les tasques de sensibilització necessària  és potenciar l’acostament entre 
aquests dos col·lectius. Un dels principals focus de conflicte entre els nouvinguts i 
la societat d’acollida es desencadena en les relacions veïnals, per aquest motiu, 
és essencial aquest acostament, ja que la participació conjunta afavoreix la 
convivència i la comunicació entre veïns. Aquest any l’SCAI ha unit esforços amb 
l’Observatori de la Immigració a Sabadell (OIS)-Lliga dels Drets dels Pobles i amb 
la FAV ( federació d’associacions de veïns) amb la intenció de fer actuacions als 
diferents barris de Sabadell. Es van potenciar les actuacions a les festes majors, 
animant a les associacions de veïns que incloguessin activitats multiculturals als 
seus programes de festa major.  
 
S’han fet les següents actuacions: 
: 

- Festa Major d’Espronceda : concert llatinoamericà a càrrec de l’Associació 
Llatinoamericana de Sabadell (8/06/2008) 

 
- Festa Major de Can Rull : cine-fòrum “ Bwuana” (28/06/2008) 

 
- Festa Major de La Creu de Barberà : danses colombianes, a càrrec de la 

Coordinadora d’Associacions de la Festa de la diversitat ( 05/07/2008) 
 
- Dia internacional de l’Immigrant : Per celebrar aquesta diada, bona part 

de les entitats de persones immigrades de la ciutat i les entitats de suport al 
col·lectiu immigrant vam dur a terme una iniciativa conjunta: l’elaboració 
d’un manifest per reivindicar els drets de les persones migrades i una 
concentració reivindicativa per donar a conèixer el manifest a tota la ciutat. 
( 18/12/2008) 
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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. També agrupa les activitats que s’han fet a petició de diferents 
col·lectius. Aquest any hem actuat : 
 

- Club Sant Jordi: es va donar a conèixer la tasca que els voluntaris realitzen 
a l’SCAI amb la doble intenció d’acostar la nostra tasca als assistents i 
també poder parlar de la realitat social i política que viu la immigració a 
Sabadell. 

- Amb el lema “SCAI Informa” es va participar en la Festa de la Diversitat 
2008. 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. També es va realitzar una 
exposició en el que es donava a conèixer aspectes de la Llei d’Estrangeria 
que limiten els drets de les persones immigrades (23/04/2008) 

 
- Anàlisi i valoració  
 
L’any 2008 ha estat de continuació de les activitats que s’havien iniciat el 2007 i 
que havien tingut una bona acollida per part dels centres educatius. També s’han 
assentat les xerrades informatives i s’han creat noves formules per 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 s’ han iniciat en aquest any. 
 
Durant el 2008 s’han realitzat les següents sessions: 
 
 Nºsessions  Nº d'assistents 
Sessions informatives 46 742 
Sessions de sensibilització 29 595 
TOTAL 75 1337 
 
 
Amb aquest recull comprovem que comparat amb l’exercici anterior, el 2008 ha 
vist incrementat en un 30% el nombre de persones que han intervingut en algunes 
de les activitats del programa, ja que el 2007 es van comptabilitzar 1025 
assistents. També s’han realitzat més sessions. On més increment s’ha realitzat 
és a les sessions de sensibilització en l’àmbit escola. 
 
De la relació que s’ha produït entre els diferents col·lectius i entitats i fruit del 
treball de les actuacions s’ha observat que les opinions i suggeriments que vam 
recollir durant la primera etapa del programa “Scai cap enfora” l’any 2005, 
continuen vigents.  D’aquestes opinions s’extrauen les següents conclusions 
 

- L’augment de la immigració a Sabadell és un fet al que se li ha de donar un 
tractament especial i de manera urgent per evitar les conseqüències d’un 
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deteriorament en la convivència entre els nouvinguts i la societat d’acollida. 
Per aquest motiu, tots els grups veuen necessari iniciar un projecte de 
sensibilització a nivell general per aconseguir que aquesta convivència es 
realitzi de forma no traumàtica. 

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

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

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

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

 
L’any 2008 el programa “Scai cap enfora” ha intentat generar una xarxa d’entitats 
que treballin conjuntes en els diferents espais de la ciutat. Durant els diferents 
anys de programa hem fet nombrosos acostaments a les entitats i grups de la 
ciutat.  Aquests acostaments han donat el seu fruit el 2008 amb la participació 
activa i conjunta de diferents entitats en el programa: l’Observatori de la 
Immigració a Sabadell – Lliga dels drets dels pobles i la Vocalia de Convivència 
de la FAV que al mateix temps han treballat per acostar altres entitats. Esperem 
que  l’any 2009 es pugui treballar conjuntament amb més col·lectius i entitats.  
 
El programa “SCAI cap enfora” intenta donar eines per 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. Aquest ha estat el punt central de les activitats de sensibilització que 
s’han realitzat durant l’any 2008, tot buscant l’actuació transversal i continuada de 
tots els col·lectius i entitats immerses en la creació d’una  bona convivència. 
 

 
 
6.4. PROGRAMA D’INTERCANVIS I COL·LABORACIÓ AMB ENT ITATS.  
 
Igual que d’altres anys, aquest any l’SCAI i les diferents entitats de Sabadell que 
treballen amb població immigrant han realitzat un treball de coordinació i 
col·laboració. 
 
Al llarg de l’any s’han fet diferents reunions amb l’Ajuntament de Sabadell, 
Càritas, les escoles d’adults, el Vapor Llonch (departament d’inserció laboral de 
l’Ajuntament), Serveis Socials per millorar la coordinació entre l’SCAI i aquestes 
entitats. 
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L’SCAI té un conveni amb l’Oficina de Nova Ciutadania (abans Regidoria de 
Convivència Intercultural) de l’Ajuntament de Sabadell i una coordinació fluïda 
amb altres departaments: Serveis Socials, Servei d’Atenció Ciutadana i 
Departament d’Urbanisme. 
 
El servei d’acollida SCAI està inscrit dintre del pla d’acolllida general de la ciutat. 
Des de l’SCAI intentem, en la mesura del possible, derivar els usuaris cap als 
serveis normalitzats de la ciutat. Segueixen en vigor els protocols d’actuació amb 
Serveis Socials per a l’arrelament social, per una banda, i amb el Departament 
d’Urbanisme per al reagrupament familiar per l’altra banda. 
 
Hi ha moltes derivacions mútues entre l’SCAI i altres entitats com Càritas, 
Drapaires d’Emaús i Serveis Socials. Totes són entitats o institucions que atenen 
la població immigrada i podem dir que el nivell de coordinació és prou satisfactori. 
 
 
Col·laboracions amb altres entitats 

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

 
- Col·laboració SCAI - Punt del Voluntariat : 

 
- Projecte Saba : El projecte tracta d’integrar l’alumnat amb dificultats 
d’aprenentatge en tasques col·laboratives de voluntariat al voltant 
d’associacions sense afany de lucre de diferents àmbits per tal de donar a 
conèixer realitats de l’entorn de l’alumnat i alhora permetre la realització 
d’una tasca educativa compromesa amb la societat. Igual que durant el 
curs escolar anterior l’SCAI acull una alumna durant el curs 2008-2009. 
 
 

 
 
7. RECURSOS HUMANS DE L’SCAI 
 
 
-  Junta directiva de l’entitat en el 2008:  
 
La Junta Directiva està formada, en el moment de tancar la memòria, pels 
següents membres de les entitats que componen l’SCAI:  
 
president:    Oriol Civil i Desveus.       
vicepresidenta: Meritxell Lloret  
tresorer:  Pedro Sanchez 
secretari:                 Càndid Palacin             
vocals:               Rosa Casamartina                
   Irene Zarza    
   Ester Garcia 
coordinadora   Karolien Coopman 
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- Tècnics especialitzats en l’àmbit migratori 
  
Els professionals especialitzats en l’àmbit migratori són els següents: 
 

- dos tècnics especialitzats en informació, assessorament i tramitació de 
documentació d’estrangeria: un tècnic de l’SCAI (Babacar M’baye) a 
jornada completa i una tècnica de CITE (Ester Fonseca) que realitza 
l’atenció els dijous de 10:00 a 13:00  mitjançant conveni amb CCOO 
(CITE).  

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

- un treballador social especialitzat en l’àmbit migratori: David Berlanga 
Realitza les entrevistes inicials i el seguiment dels usuaris del programa 
residencial SCAI - Emaús.  

- una tècnica del programa SCAI cap enfora: Virginia Ibañez  
- una informadora de primera acollida, persona encarregada de donar 

una primera informació i derivar al servei, recursos i professionals 
adients: Raquel Guerola. 

- Una administrativa (telèfon i feines administratives): Daniela Durán. 
- coordinadora: Karolien Coopman 

 
 
- Coordinació de l’SCAI 
 
Persona encarregada de tasques d’organització, cohesió i coordinació interna, 
dinamització del voluntariat, representació de l’entitat i treball amb altres entitats:  
Karolien Coopman 
 
 
- Voluntariat 
 
L’any 2008 han col·laborat 22 voluntaris de forma desinteressada i altruista en la 
realització de diferents activitats. Un total de 18 voluntaris nous va començar a 
col·laborar-hi.  
 
 
- Alumnes de pràctiques  
 
El servei d’acollida de sol·licitants d’asil ha fet el seguiment de 2 alumnes de 
pràctiques de la formació professional d’Integració Social de l’Escola Vilumara. 
També va fer pràctiques durant un mes una estudiant de Treball Social d’una 
universitat francesa. 
 
I a partir de l’octubre de 2008 i per sis mesos, va començar les seves pràctiques 
al servei d’atenció social (SIS-UGT) una alumna de la carrera de Treball Social de 
la Facultat de Pedagogia  de la Universitat de Barcelona.  
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8. GESTIÓ ECONÒMICA 
 
 
L’estructura econòmica de l’SCAI, en allò que fa referència a les activitats 
generals i ordinàries és simple com en els exercicis anteriors. La gestió 
administrativa es limita al control i la comptabilitat dels ingressos provinents de les 
quotes de les entitats que componen l’associació, de les subvencions 
d’institucions i de les despeses per honoraris, subministraments i d’altres diverses. 
 
Hi ha però un altre aspecte molt important que correspon al pagament i 
finançament de les obres dutes a terme pel condicionament del nou local del 
carrer de Ferran Casablancas 72 (cantonada carrer de Montserrat).  
 
En tancar l’exercici 2008 per fer front al finançament de la part de les obres 
encara no cobertes així com per superar l’a-periodicitat de les subvencions 
disposem d’un crèdit en una entitat financera per 70.000 euros. 
 
Hi ha tres blocs econòmics: 
 
 -ingressos i despeses per les activitats ordinàries  
  -les partides del programa residencial SCAI-Emaús 
 -obres de condicionament del local de Ferran Casablancas 72. 
 
 
 
-Ingressos i despeses consolidats 
 
Com es pot observar en els fulls de comptes de resultats i el corresponent balanç: 
 
 Ingressos 2008 generals i complementaris   227.482,39 
 Ingressos inicials pel Programa Residencial     74.000,00 
 *Total ingressos       301.482,39 
 Despeses generals      -206.950,44 
 Despeses Programa Residencial Scai-Emaús    -89.418,31 
 *Total despeses      -296.368,75 
 Pendent de l’exercici 2007         -5.365,20 
 **Resultat (negatiu)             -251,56 
 
 
o sigui que els comptes estan equilibrats gràcies a les subvencions especials 
rebudes, restant pendent el poder cobrir la totalitat dels imports corresponents al 
condicionament del nou local. 
 
 
 
En els fulls següents es troben els corresponents detalls per partides. 
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COMPTE DE RESULTATS DE 2008: 
 

 
 
NOTES: [1] Inclou quota extra, [2] Inclou subvenció especial fi d’any, [3] Un mes cobert per reparacions,  
i [4] Resultat consolidat amb el dèficit de 2007 
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RESUM CTE. RESULTATS 2008 

 
 

* * * * * 
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Compte resultats 2008 (mensualitzat) 
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-Liquidació de les obres de reparació condicionamen t del local de Ferran 
Casablancas 72 
 
Les obres de condicionament de la nau del carrer de Ferran Casablancas, 70 - 72 
/ Montserrat, 120, en resum:: 
 
 DESPESES: 
  Enderrocs, nous envans, revestiments interiors, 
  instal·lacions, pintura, fusteria / vidres   172.224,74 
  Centraleta           2.800,66 
  Diversos (interfono, extintors, inspeccions, etc.)     1.741,51 
  ** Total despeses      176.766,91 
 
 INGRESSOS 
  Subvenció Ajuntament Sabadell       29.000,00 
  Aportació de diverses fundacions       43.500,00 
  Generalitat          45.000,00 
  * total ingressos       117.500,00 
  Subvencions pendents 2009-2010      40.000,00 
  ** Total ingressos       157.500,00 
 
 SALDO (negatiu):         -19.266,91 
 
i el saldo pendent de 59.266,91 (40.000 + 19.266,91) el tenim cobert 
temporalment per la pòlissa de crèdit amb el Banc Sabadell. 
 
 
 
 

* * * * * 
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         AVENÇ PRESSUPOST DE L’SCAI PER A L'ANY  2009  
 
 

       

    General Scai-Emaús Consolidat  

 Conceptes       

  INGRESSOS    186.600,00  97.406,00  284.006,00 

 Quotes entitats   6.600,00   6.600,00 

 Subvencions per activitats ordinaries  160.000,00   160.000,00 

 Subvencions per projectes    0,00  97.406,00  97.406,00 

 Altres subvencions:   20.000,00   20.000,00 

       

DESPESES     233.961,13  97.406,00  331.367,13 

 Trebs.realitzats per altres entitats  29.285,42   29.285,42 

 Reparacions i conservació   2.000,00   2.000,00 

 Serveis professionals   2.500,00   2.500,00 

 Subministraments   18.000,00   18.000,00 

 Lloguer local    16.400,00   16.400,00 

 Personal    157.747,00   157.747,00 

 Assegurances   500,00   500,00 

 Despeses per col·laboració   1.200,00   1.200,00 

 Projecte residencial SCAI-EMAÚS   97.406,00  97.406,00 

 Dietes i transports   500,00   500,00 

 Programes i activitats específiques  1.000,00   1.000,00 

 Programes i projectes   2.000,00   2.000,00 

 Projecte "Scai cap enfora" (inclòs en gral)  0,00   0,00 

 Imprevistos    800,00   800,00 

 despeses extraordinàries   0,00   0,00 

 dotacions amortitzacions   2.028,71   2.028,71 

       

DÈFICIT     (47.361,13) 0,00 (47.361,13) 
       
 
 

* * * * * 
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9.  L’SCAI I EL 2008. COMENTARIS FINALS  
 
 
 
Pel 2009 l’SCAI es proposa seguir treballant en l’acolliment dels immigrants, 
dinamitzar al màxim l’oficina d’atenció així com les activitats de l’”Scai cap enfora” 
i el Servei Residencial SCAI-Emaús. També hem de resoldre el finançament de la 
resta d’obres efectuades en el nou local. 
 
En el moment de tancar la Memòria de 2008 i tot just iniciant el 2009 la immigració 
a Sabadell i al Vallès, com previsiblement a la resta d’Europa, està subjecte d’una 
manera molt especial a l’evolució de l’economia en el marc actual de crisi mundial. 
 
Aquesta situació i les pors i dificultats que de ben segur comporten ens obliguen a 
estar amatents als nous entorns en que poden trobar-se els immigrants amb 
papers o sense i sense treball. 
 
Malgrat tot tenim clar els reptes que l’SCAI, i totes aquelles entitats i associacions 
que lluiten per l’acolliment digne dels immigrants, volen i volem buscar-hi sortides: 
 
- No podem permetre que entre nosaltres hi visquin persones sense drets, en un 
buit legal i mancats de tota protecció. 
  
- La democràcia que tenim i que ens permet conviure malgrat les seves 
limitacions i mancances, ens exigeix que des de Sabadell fins Europa siguem 
exemple de solidaritat i democràcia. 
 
- Els immigrants que s’han establert i tenen la voluntat de quedar-se entre 
nosaltres els hem d’acompanyar fins esdevenir ciutadans “com tothom”: des del 
coneixement i reconeixement fins a que formin part “com tothom” de la ciutat. 
 
- Els immigrants que resideixen entre nosaltres, que paguen impostos, que 
treballen, han de poder votar i, encara més, esdevenir ciutadans catalans i 
espanyols segons escaigui. 
 
- La responsabilitat de la creació d’una societat nova per la seva composició i 
democràtica pels drets i deures de tothom és de tots, és compartida entre tots, les 
institucions –administracions i governs, parlaments i judicatura-, els ciutadans 
actius i responsables i d’una manera molt important també els propis immigrants 
tan a nivell individual com associatiu. 
 
Aquests desafiaments els hem de superar si volem una ciutadania d’homes lliures 
i iguals en drets i deures. La nostra societat està canviant; la realitat de la 
immigració difícilment la podrem frenar, la història passada ens ha portat a viure 
aquesta realitat, som fills dels encerts i errors de molts, però està a les nostres 
mans intentar transformar els aspectes negatius en positius. En els darrers anys 
del segle XXI Catalunya ha registrat un dels creixements més grans de la seva 
història i això modifica profundament l’entorn social en el que vivim; no podem 
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romandre indiferents, la vida canvia, la vida ens ha de canviar vulguem o no 
vulguem. 
 
El demà de la nostra ciutat, el demà del nostre país i d’Europa serà comú. El 
demà dels immigrants és també el demà de tots. 
 
I per acabar, en nom de totes les entitats que formem l’SCAI, volem agrair a tots 
els treballadors i voluntaris que fan possible l’acció de l’SCAI. Agrair també a les 
aportacions de recursos que permeten mantenir obert l’SCAI, l’Ajuntament de 
Sabadell com a principal suport i facilitador de l’ajut públic més important, de la 
Generalitat de Catalunya i de totes les Fundacions que ens ajuden. 
 
Esperem poder seguir fent la nostra aportació en bé de tothom. 
 
 
 
Sabadell, gener de 2009 
 
 

* * * * * 
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MANIFEST PELS DRETS DE LES PERSONES IMMIGRADES  

 
Sabadell, 18 de desembre  DIA DE L’IMMIGRANT 

 
La immigració avui ve marcada per dos aspectes molt importants. En el període 2001-2008 la 
població de Catalunya ha registrat un dels creixements més alts de la seva història, essent-ne la 
immigració el component principal. Per altra part les polítiques d’immigració freqüentment entren 
en col·lisió amb la dignitat i els drets fonamentals de les persones immigrades. És per això que les 
entitats sotasignants, 
 
CONSTATEM: 
 
1.- Que, tot i saber que la regularització és el primer pas necessari per iniciar el camí vers la plena 
ciutadania, existeix un gran nombre d’immigrants que no disposen de permís de residència i, 
sense un horitzó d’obtenir-lo abans de tres anys, viuen en un buit legal. 
 
2.- Que cada cop hi ha menys vies per immigrar a Espanya la qual cosa obliga a molts immigrants 
a viatjar de manera clandestina posant en greu perill les seves vides.   
A més a més, s’ha de fer especial menció a les dificultats que pateixen els sol·licitants d’asil per 
aconseguir l’estatut de refugiat a Espanya. 
 
3.- Que en declaracions, escrits i debats de persones públiques i en mitjans de comunicació, en 
l’actual situació de crisi, es genera la falsa idea que els immigrants en són culpables, afavorint 
possibles sentiments xenòfobs. 
 
4.- Que els immigrants són considerats, sovint, només com a mà d’obra barata i precària i no com 
a persones amb tots els seus drets i deures.  
 
5.- Que l’exemple més cruel d’aquesta tendència és l’aprovació de la Directiva Europea de Retorn. 
Aquesta permet la detenció, fins a 18 mesos de persones en situació administrativa irregular 
(incloent-hi menors d’edat), que sense haver comès cap delicte són privades de llibertat per només 
una falta administrativa, amb l’objectiu d’expulsar-les del país.  Aquesta Directiva vulnera els drets 
fonamentals previstos en la Constitució Espanyola i en múltiples Convenis Internacionals de Drets 
Humans que Espanya ha ratificat. 
 
6.- Que els casos freqüents d’arbitrarietat en l’aplicació de la normativa que per part de 
l’administració pública es detecten en renovacions, reagrupacions familiars i arrelament, deixa a 
les persones afectades en una situació d’inseguretat jurídica. 
 
EXPOSEM: 
 
1.- Els immigrants no són només treballadors  
El nostre desacord amb la visió de l’immigrant com a mà d’obra barata i amb les normatives que 
vulneren els drets fonamentals dels immigrants 
 
 
2.- La pobresa no té fronteres  
Per molts murs i barreres que s’imposin, les persones forçades pels desequilibris econòmics i 
socials no deixaran d’emigrar. 
 
I es per tot això que 
 
EXIGIM  
 
I.- Una llei d’estrangeria més humana 
Que s’elaborin polítiques migratòries humanes que tinguin en compte la persona en totes les 
seves facetes, que facilitin els canals legals per immigrar i que promoguin la cohesió social, posant 
èmfasi en les aportacions positives de la immigració.  
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Que la futura reforma de la Llei d’Estrangeria serveixi per adaptar-la a la Sentència del Tribunal 
Constitucional del 7 de novembre de 2007 on s’equiparan els dret de reunió, associació, llibertat 
sindical, ensenyament no obligatori i assistència jurídica gratuïta a tots els ciutadans, 
independentment de tenir o no permís de residència. I que no serveixi per retallar més drets de les 
persones immigrades. 
 
II.- Suport dels ajuntaments i governs autonòmics   
Que els governs autonòmic i locals facin pressió política a nivell estatal i europeu per tal de millorar 
les lleis existents. 
 
III.- Espanya, país d’emigrants i immigrants 
Que s’obri un debat social sobre la responsabilitat que els països enriquits com el nostre tenen 
sobre el fet que tants milions de persones es vegin forçades a marxar dels seus països per cercar 
millors condicions de vida, recordant que el nostre també fou un país d’emigrants. 
 
IV.- El respecte als drets fonamentals  
Que en qualsevol cas es respectin tots els drets fonamentals previstos als Convenis Internacionals 
ratificats per Espanya i a la Constitució Espanyola sense fer cap mena de distinció per motius de 
nacionalitat i/o origen. 
 
V.- “Aquí visc aquí voto” 
Els immigrants han de ser també ciutadans de ple dret coneixent-los i reconeixent-los com a tals,  
fent-los partícips de la vida social i política. 
L’exercici del dret a vot es fa imprescindible per tal que tothom decideixi sobre la gestió dels 
recursos que aporta amb el seu treball.   
 
 
ENS COMPROMETEM EN 
 
1.- La convivència, cosa de tots 
La complicitat de tota la ciutadania activa (ONG’s, partits, sindicats, associacions socials, culturals, 
..), les administracions públiques i locals i els col·lectius i associacions d’immigrants es fa 
necessària per garantir la bona convivència entre tots i totes. 
 
2. Els ciutadans units contra la injustícia i les des igualtats   
Que en contraposició als discursos i arguments que culpabilitzen i criminalitzen la població 
immigrada de bona part dels problemes socials actuals, la ciutadania reivindiqui conjuntament, 
sense diferenciar origen o  nacionalitat, les problemàtiques que afecten a tota la població: 
precarietat laboral, la dificultat per accedir a un habitatge digne, la manca de recursos pels serveis 
públics com l’educació o la sanitat, entre d’altres. 
 
SIGNEN: 
 
Ass. Africana de Sabadell, Ass. Amic de Sedhiou Kandeema, Ass. Boliviana cultural-deportiva del 
Vallès, Ass. Catalana d’Estudis Islàmics, Ass. Catalana de Bollywood, Ass. Ciutadans de Guinea 
Conakry Residents Valles, Ass. Cultural Islàmica Ar-risalah Vallès Occ., Ass. d’immigrants 
(ressortissane) de Senegal, Ass. de Burkina Faso, Ass. de Malienses de Sabadell, Ass. de dones 
Africanes de Sabadell, Ass. de Uruguayos, Ass. del Oriente Boliviano, Ass. Diannah-Ba de 
Catalunya (ajuda i acció), Ass. Hispano Latina del Vallès, Ass. Latinoamericana de Sabadell, 
AMAS (Asociación Multicultural Activa Solidaria), Ass. Nigerians de Sabadell, Ass. per a la defensa 
del medi ambient de Balandou-APROMAB, Ass. residents de Costa d'Ivori, Ass. Sòcio-Cultural 
Anasiha, Ass. Sòcio-Cultural Al-Tanauir de Catalunya, Càritas Interparroquial de Sabadell, Centro 
Cultural de Inmigrantes, Comissió Catalana d’ajuda al refugiat – CEAR, Coordinadora 
d'associacions de la Festa de la Diversitat, Drapaires d’Emaús, Federació d’ Associacions 
de  Veïns de Sabadell (FAVS), Observatori de la Immigració a Sabadell (OIS) - Lliga dels Drets 
dels Pobles, SCAI, Vocalia de Solidaritat de Sol i Padrís. 
 

 
Sabadell, 18 de desembre de 2008 
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        SCAI, RESUM VISITES I TELEFONADES ANYS 2006, 2007 i 2008 
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*Acum. 14.841 1.612 1.035 107 40.439 58.034 7.935 12.915 5.833 9.087 35.770 721 80,49 49,61 
      

2006 4.204 692 145 0 14.375 19.416 1.793 2.482 1.689 2.536 8.500 239 81,24 35,56 
      

2007 5.275 511 404 0 10.583 16.773 2.627 1.836 2.365 2.485 9.313 241 69,60 38,64 
      

2008 5.362 409 486 107 15.481 21.845 3.515 8.597 1.779 4.066 17.957 241 90,64 74,51 
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