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PRESENTACIÓ
El fenomen de la immigració i, en un sentit més ampli, la gestió de la diversitat necessiten un
debat coherent i conseqüent en matèries com drets de ciutadania, drets socials i econòmics,
finançament de les polítiques públiques, models d’integració i de reconeixement social, dret al
vot, etc. Tots aquests aspectes contenen un inqüestionable potencial de cohesió i de
redefinició de les estructures socials i polítiques.

La Fundació ACSAR neix el març del 2005, en entendre que el fenomen de la immigració i, en
un sentit més ampli, la gestió de la diversitat en la nostra societat, necessiten un debat
constant, conseqüent i transformador en matèries com ara drets de ciutadania, drets socials i
econòmics, finançament de les polítiques públiques, models d’integració i reconeixement del
dret al vot, etc., d’un inqüestionable potencial transformador i de redefinició de les actuals
estructures socials i polítiques.

Amb aquesta finalitat, la Fundació ACSAR desenvolupa les seves activitats amb la voluntat de
contribuir, propiciar, potenciar, sensibilitzar i difondre aquest discurs sociopolític, resultat de
les transformacions socials que caracteritzen la societat diversa i canviant en què vivim.
Per això, els nostres objectius –a Catalunya, Espanya i en el marc europeu i internacional són
els següents:


Realitzar estudis i fomentar debats que facilitin el coneixement dels diferents col·lectius,
i també el respecte mutu.



Sensibilitzar la societat a través dels mitjans de comunicació.



Prestigiar i divulgar el concepte d’asil.



Donar suport a les iniciatives col·lectives locals dirigides a fomentar la cohesió social i el
diàleg intercultural.
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2009

1.

INTRODUCCIÓ

Presentem la memòria anual de la Fundació ACSAR corresponent a l’any 2009, on trobarem un
recull de les principals activitats portades a terme per la Fundació sempre orientades a la
consecució dels objectius de la Fundació.

Cal fer, així mateix, una menció específica a la feina relativa al terreny de la diversitat religiosa,
ja que la Fundació també té per objectiu proposar diferents programes per a la convivència
social –tenint en compte el factor religiós, la gestió i la mediació de conflictes, l’assessorament
tècnic en l’ús de locals i espais de culte– dirigits als administracions locals, a les comunitats
religioses i a la població en general.

Per tant, cal tenir en compte l’important esforç que la Fundació ha portat a terme durant el
2009 en nom d’una notable reestructuració amb l’objectiu de consolidar-se institucionalment i
ampliar territorialment l’àmbit de la seva actuació. Amb aquesta finalitat, manté un diàleg
intens amb les administracions locals, catalanes i estatals, per avançar i aprofundir en una
major definició, especialització i professionalització dels seus projectes de treball.

La seu de la Fundació és a Barcelona, c/ Portaferrisa, 13-bis, local cedit per la Diputació de
Barcelona en règim de lloguer, i que habitualment i sempre que és possible, és on es realitzen
la majoria de les seves activitats. La Fundació disposa d’un equip de treball compost per cinc
persones contractades per el seu funcionament, que temporalment s’amplia, bé a temps
parcial o complet, quan les necessitats de realització d’informes o projectes així ho requereix.

2.

INVESTIGACIONS

Amb la col·laboració d'experts de reconegut prestigi en els seus àmbits respectius, com la
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sociologia, l'economia, les ciències polítiques, la geografia o l'antropologia, la Fundació aposta
pel desenvolupament de programes i investigacions que puguin contribuir al debat que estan
generant els grans reptes que es plantegen en les nostres societats.

2.1. Xarxes socials dels col·lectius xinesos, filipins i sikhs de Barcelona.
Fabien Pelissier (Fundació ACSAR). José Luis Molina (UAB).

Estudi encarregat per l'Ajuntament de Barcelona (Gabinet tècnic d'immigració).
En col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Departament
d'Antropologia Social i Cultural.
Inici: 2008
Finalitzat: juny 2009

Investigació que té com a propòsit aprofundir sobre l'organització de tres col·lectius
asiàtics, així com els processos d'interrelació que mantenen amb la societat d'acollida.

2.2. Codesenvolupament a l’Hospitalet de Llobregat.
Fabien Pelissier (Fundació ACSAR). Juan Telleria (Fundació ACSAR).

Estudi encarregat per l'Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, amb la finalitat de
publicar un llibre.
En col·laboració amb la Fundació CIDOB.

Inici: 2008
Finalitzat: març 2009.

Aquest estudi proposa examinar les principals teories i debats lligades al concepte de
codesenvolupament, així com, en el mateix àmbit, els resultats d'un treball de camp
realitzat a l’Hospitalet.

Edició del llibre i presentació del mateix amb col·laboració amb l’ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat.
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3. ACTIVITAS I PROGRAMES

3.1. Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) de la immigració a Barcelona.
Fabien Pelissier (Fundació ACSAR). GeoData, S.L.

En col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona (Àrea de Benestar i Cohesió Territorial),
Caixa Catalunya (Obra Social) i la Universitat de Barcelona (Laboratori de Cartografia de la
Facultat de Geografia i Història).

Un dels desafiaments actuals consisteix en l’organització dels sabers; en una gestió i una
capitalització de la informació que permeti fer una reflexió amb horitzons llunyans, a
partir de l’observació de la realitat social, dels seus canvis i de les seves interaccions.
En aquest sentit, la Fundació ACSAR està desenvolupant des del 2008 un programa
fonamentat en la tecnologia del Sistema d’Informació Geogràfica (SIG). El propòsit
d’aquest programa és posar a la disposició de l’usuari un entorn virtual de lliure accés
susceptible d’agrupar en un sol portal geogràfic la informació disponible sobre la
immigració a Barcelona, amb la finalitat d’ampliar-ne l’àmbit territorial i propiciar la idea
de construir un portal que es constitueixi en instrument útil per a associacions,
investigadors, tècnics i responsables de polítiques públiques relacionades amb la gestió de
la diversitat en un sentit ampli.

La primera fase del programa, relativa a l’àmbit territorial del municipi de Barcelona, ja
està acabada. Actualment s’han començat a establir contactes amb altres administracions
municipals i supramunicipals amb la finalitat de desenvolupar aquest programa en altres
àmbits territorials.

3.2. Gestió pública de la diversitat religiosa – GESDIVERE José Antonio Cabanillas i Fabien Pelissier (Fundació ACSAR). Juli Ponce (UB).

Estudi encarregat per la Fundació “Pluralismo y Conviviencia” amb la col·laboració de la
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Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), com a mesura de promoció de la
llibertat religiosa en el Pla de drets humans del Govern espanyol (mesura 73).

Inici: juny 2009
Data de finalització: desembre 2009

L’estudi es desplega en tot el territori espanyol i la Fundació ACSAR s’encarrega de portarlo a terme dins del territori català.
Aborda la gestió de la diversitat religiosa en els àmbits local, autonòmic i estatal i té per
objectius:


Identificar les claus de funcionament que poden facilitar/dificultar la gestió de la
diversitat religiosa en els espais de convivència.



Elaborar un manual de bones pràctiques que permeti garantir la convivència i
incrementar el grau de cohesió social.

3.3. Microprojectes.
Inici: 2006

Pròrroga per l’exercici 2009 del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
la Fundació ACSAR, per el programa de Microprojectes. Per aquesta col·laboració la
Diputació atorga una subvenció a la Fundació destinada a finançar el programa d’actuació
per donar suport en matèria de formació a dirigents d’entitats socials, veïnals o
voluntàries que realitzen activitats relacionades amb la immigració, i per a la constitució
d’un fons econòmic per donar suport a microprojectes d’entitats amb l’objectiu d’afavorir
la convivència i la cohesió social en els nostres pobles i ciutats.
Fins a octubre de 2009, s’han presentat 67 projectes dels quals s’han aprovat 67 i denegat
18. Una gran part d’aquests projectes corresponen a entitats de la ciutat de Barcelona,
distribuint-se la resta per diferents municipis de la província de Barcelona, sobretot de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Dels microprojectes aprovats, observem les diferents necessitats que es troben als barris,
municipis, associacions (tant de veïns com d’immigrants) els quals tenen models
d’intervenció i d’acció diferents segons diferents àmbits com la:
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Joventut, amb la promoció social de l’adolescència i de la joventut.
Acció social, amb activitats sobre la Interculturalitat, convivència i la diversitat, així com la
promoció i atenció a les persones i la inclusió social.
Dones, projectes dirigits exclusivament a l’atenció i promoció de la dona.
Participació i associacionisme, activitats relacionades en afavorir la participació dels ciutadans , en
enfortir les seves estructures , així com el foment de la cultura popular i tradicional.
Cultura, fomentant la difusió de iniciatives artístiques, la cohesió social a través d’iniciatives
culturals.
Esports, activitats dirigides a la pràctica de l’esport.
Formació, proporcionant eines de formació específica per l’accés al món laboral de persones
nouvingudes.

Drets civils, amb projectes dirigits al foment dels drets humans i la cultura de la pau.
I per acabar, amb tots aquells projectes i activitats encaminades al foment dels valors de
la convivència i la coresponsabilitat ciutadana.

3.4. Projecte UE, Programa LDV (Leonardo da Vinci).
El principal objectiu del projecte és desenvolupar eines i assessorament per ajudar les
ONG que actuen en l’àmbit de la immigració a promoure la integració dels immigrants al
mercat laboral.
La Fundació ACSAR farà les enquestes a Espanya sobre les necessitats d’assessorament
dels immigrants i de les organitzacions no governamentals en l’àmbit objecte de l’estudi;
participarà en l’avaluació dels resultats del projecte i en la preparació dels continguts
d’assessorament; implementarà el projecte de formació en grups pilots; informarà sobre
les revisions necessàries, i contribuirà a la difusió dels resultats del projecte.
Inici del projecte: novembre del 2009.

4.

JORNADES I SEMINARIS

4.1. Taller: La reforma de la legislació d’estrangeria. Riscos i conseqüències del context en
què es produeix.

En el context de crisi econòmica en què es desenvolupa el debat de la reforma de la Llei
d’Estrangeria, en el qual precisament el col·lectiu immigrant és dels més afectats i amb un
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important risc d’exclusió, creiem que és important crear un marc de trobada i discussió
que abordi les claus d’aquesta reforma no només des d’una perspectiva legislativa i
jurídica sinó des de la perspectiva més àmplia de les seves conseqüències en el sempre
obert i permanent debat sociopolític sobre el fenomen de la immigració.

En aquest sentit, aquest taller va abordar la discussió de la reforma des d’aquesta doble
perspectiva amb l’aportació dels professors David Moya i Joan Subirats.

Data: 23 de març de 2009

4.2. Taller de debat: La reforma de la legislació d’asil a Espanya.

En el marc del Dia Mundial del Refugiat, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, el
Comitè Català d’ACNUR, la Fundació ACSAR i la Fundació CIDOB van organitzar un taller de
debat per commemorar la importància de l’asil i el refugi.

L’objectiu d’aquest taller és promoure un debat expert entre acadèmics i practitioners on
recollir els debats i temes clau que s’han tractat –i els que encara s’haurien d’abordar– en
la reforma de la legislació espanyola en matèria d’asil.
Data: Barcelona, 19 de juny de 2009.

4.3. I Fòrum Internacional sobre diversitat i Intercultura.

Aquest I Fòrum s’ha organitzat com el primer d’una sèrie d’esdeveniments dins del marc
estratègic de Còrdova Intercultural per oferir un espai d’intercanvi sobre les qüestions
relatives al diàleg entre cultures.

La participació de la Fundació, a iniciativa de L’Ajuntament de Còrdova, va consistir en
l’assistència del seu director com a ponent en la taula plenària dedicada a «Ciutadania i
Identitat: els drets en la societat intercultural».

Data: Còrdova, 17, 18 i 19 de març de 2009
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4.4. Primera trobada d’alcaldes francesos i catalans sobre centres de culte.

La Fundació ACSAR, juntament amb el Consolat francès a Barcelona i la Federació i
Associació de Municipis de Catalunya, va organitzar una primera trobada d’alcaldes
francesos i catalans sobre centres de culte, en particular islàmics, i la problemàtica que
generen, amb la finalitat de crear un marc d’intercanvi d’experiències concretes i
d’enriquir l’acostament democràtic a aquesta problemàtica.

Data: Barcelona, 27 de març de 2009

4.5. VIII Seminari Immigració i Europa. Polítiques públiques i models de ciutadania.

La construcció d’una societat inclusiva i cohesionada requereix acció i reflexió pública.
Partint de la convicció que són les administracions locals les qui han de trobar respostes
per afrontar un repte que incrementa la diversitat i la pluralitat en la nostra societat,
l’objectiu d’aquest seminari és oferir un marc comú de reflexió sobre les polítiques
públiques en matèria d’immigració i sobre els models de ciutadania. Les bones pràctiques,
les inquietuds i les preocupacions dels responsables polítics han de vincular-se al
necessari marc teòric que empari la reflexió i l’avaluació de les polítiques públiques.
L’objectiu d’aquest seminari, que organitzen l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, la Fundació
ACSAR i la Fundació CIDOB, és oferir un espai de reflexió i debat sobre les polítiques
d’immigració i ciutadania, que permeti treballar de forma continuada en els reptes de la
ciutadania en l’era de la globalització.

Data: Barcelona, 19 de novembre de 2009.

4.6. Taller sobre models de ciutat i espais públics.

En la perspectiva general sobre la manera com es veu afectada la convivència en l’actual
context intercultural, un dels àmbits més importants és el de la ciutat i la forma en què el
model de ciutat és afectat per l’obligada i desitjada convivència de persones amb cultures
i sensibilitats diverses. Amb la finalitat de crear un marc de trobada en què diferents
especialistes, urbanistes, sociòlegs, responsables de polítiques públiques, etc., puguin
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compartir preocupacions i reflexions sobre aquest tema, la Fundació està preparant la
realització d’un taller per al mes de novembre.

5.

CURSOS

D’acord amb les finalitats pròpies de la Fundació, ja és habitual la realització de cursos de
formació en matèria d’asil i refugi i gestió d’associacions.

5.1.

Curs de formació en gestió d’associacions.

Segona edició del curs de formació en gestió d’associacions adreçat a les entitats formades per
persones d’origen estranger perquè coneguin el marc general legal i les eines necessàries per a
la gestió d’una entitat no lucrativa. Planificació i realització de projectes mitjançant sessions
pràctiques, amb la possibilitat de sol·licitar una subvenció dins el programa de microprojectes.

Adreçat a dirigents i representants d’associacions llatinoamericanes que desenvolupen
activitats per a la convivència i la cohesió social.
Ha tingut per objecte assolir les competències necessàries per constituir i dirigir una associació
- organització de l’associació, gestió dels recursos, gestió i control dels recursos econòmics i
financers i gestió dels recursos humans.

6.

ALTRES

En altres àmbits, però igualment destacables, dins del primer semestre de l’any podem
esmentar:
7. Edició d’una nova pàgina web de la Fundació, operativa des de començament del mes
de maig.
8. Compareixença de la Fundació en la Comissió d’Interior del Congrés dels Diputats en
els treballs parlamentaris sobre la reforma de la Llei d’Asil i Protecció Subsidiària, per
informar de la nostra posició respecte als termes en què s’està desenvolupant aquesta
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reforma legislativa a càrrec de José Luis Nvumba, patró de la Fundació.

Data, Madrid 20 de març de 2009

7. CONVENIS I SUBVENCIONS

Finalment, cal citar aquelles entitats i institucions que col·laboren amb la Fundació en diferents
projectes o de forma general:

-

Generalitat de Catalunya.

-

Diputació de Barcelona.

-

Ajuntament de Barcelona.

-

Obra Social Fundació La Caixa.

-

Fundació Caixa Catalunya. Obra Social.

-

Universitat de Barcelona (UB), Laboratori de Cartografia de la Facultat de Geografia i
Història.

-

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Departament d’Antropologia Social i
Cultural.

-

Centre d’Investigacions de Relacions Internacionals i Desenvolupament (CIDOB).

-

Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats.

-

Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea, «Màster en migracions,
coneixement i gestió dels processos migratoris».

-

Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).

-

Fundació “Pluralismo y Convivencia”

-

Fundació Bosch i Gimpera. Univesritat de Barcelona.

Signat,

José Antonio Cabanillas Delgado
Director
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MEMÒRIA ECONÒMICA

1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Import net de la xifra de negocis
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Obra Social Fundació La Caixa
Obra Social Caixa Catalunya
Fundación Pluralismo y Convivencia
Matricula cursos
Aprovisionaments
Compres
Altres ingressos de l'explotació
Abonament formació personal
Despeses de personal
Nòmines
Seguretat Social
Formació
Altres despeses d'explotació
Local
Assessoria
Altres professionals
Assegurances
Despeses bancàries
Subministres
Desplaçaments i dietes
Altres
Microprojectes
Provisió devolució
Amortització
RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
Despeses financeres
RESULTAT FINANCER
EXCEDENT DE L'EXERCICI

472.545,52
11.400,00
224.500,00
70.160,00
150.000,00
10.000,00
6.465,52
20,00
-2.503,07
-2.503,07
204,00
204,00
-178.769,34
-136.985,03
-40.696,57
-1.087,74
-215.387,38
-21.321,64
-4.659,56
-46.730,74
-609,87
-753,73
-4.546,56
-2.777,07
-908,53
-120.000,00
-13.079,68
-10.016,87
66.072,86
673,22
-852,38
65.893,70
65.893,70
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2. BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU

ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat intangible
Desenvolupament
Aplicacions informàtiques
Amortització acumulada immobilitzat intangible
Immobilitzat material
maquinaria
Utillatge
altres instal·lacions
Mobiliari
Amortització acumulada immobilitzat material
Inversions financeres a llarg termini
Dipòsit a llarg termini
ACTIU CORRENT
Deutors comercials
Hisenda Pública deutora
Hisenda Pública , retencions
Efectiu i altres actius líquids
Caixa
Bancs

TOTAL ACTIU

53.665,51
21.452,88
19.720,00
10.324,00
-8.591,12
8.212,63
148,18
8.074,00
1.219,04
2.973,26
-4.201,85
24.000,00
24.000,00
287.333,12
56.520,91
56.400,00
120,91
230.812,21
256,83
230.555,38

340.998,63
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PATRIMONI NET I PASSIU

PATRIMONI NET
Fons propis
Capital social
Excedent exercicis anteriors
Excedent de l'exercici
PASSIU NO CORRENT
Deutes a llarg termini
Deutes amb entitat de crèdit
PASSIU CORRENT
Previsions a curt termini
Devolució a curt termini
Deutes a curt termini
Deutes a curt termini amb entitats de crèdit
Acreedors comercials i altres comptes pendents
Acreedors per prestació de serveis
Remuneracions pendents de pagament
Hisenda Pública, acreedora per conceptes fiscals
Seguretat Social, acreedora
Periodificació
Ingressos anticipats

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

265.473,19
265.473,19
30.000,00
169.579,49
65.893,70
2.645,55
2.645,55
2.645,55
72.879,89
13.079,68
13.079,68
1.635,55
1.635,55
24.414,66
13.253,22
-0,02
6.640,28
4.521,18
33.750,00
33.750,00

340.998,63

16

