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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, que va néixer el març del 2005, té la voluntat de
contribuir, fomentar, potenciar i difondre un discurs sociopolític relatiu a les
transformacions socials que caracteritzen la societat diversa i canviant en
què vivim.
Els nostres objectius a Catalunya, Espanya i en el marc europeu i
internacional, són els següents:
-

Elaborar estudis i fomentar debats que facilitin el coneixement dels
diferents col·lectius, així com 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 adreçades a fomentar
la cohesió social i el diàleg intercultural.

Complir amb aquests objectius ens permet elaborar i difondre un discurs
sociopolític que miri cap el futur i que repercuteixi en una societat diversa i
canviant on tothom és senti còmode
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2008

1. INTRODUCCIÓ
Presentem la memòria anual de la Fundació ACSAR corresponent a l’any
2008, on trobarem un recull de les principals activitats portades a terme per
la Fundació sempre orientades a la consecució dels objectius de la Fundació.
Amb la col·laboració d'experts de reconegut prestigi en els seus àmbits
respectius, com la 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.
A continuació, seguint amb les línies de treball iniciades el 2007, les
activitats de la Fundació en matèria d'investigació són les següents:

2. INVESTIGACIONS
Xarxes socials dels col·lectius xinesos, filipins i sikhs de Barcelona.
Fabien Pelissier.

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: octubre 2008
En procés de finalització.
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.
La transversalitat
municipals.
Fabien Pelissier.

de

la

cultura

en

els

plans

d'immigració

Carla Zaldua.

Estudi encarregat per la Generalitat de Catalunya (Departament de cultura).
En col·laboració amb la Fundació CIDOB.
Inici: setembre 2008
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Finalització: gener 2009.
Últimament la immigració obre un front nou particularment difícil d’abastar;
un mainstream, la gestió del qual implica una visió transversal, capaç
d'incloure lectures multireferenciades. En el si d'aquesta problemàtica,
quina és la importància de l'enfocament cultural? És el que considerarem a
escala municipal.
Codesenvolupament a l’Hospitalet de Llobregat.
Juan Telleria, Fabien Pelissier.

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: novembre 2008
Finalització: febrer 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.

3. PROGRAMES
S.I.G. (Sistema
Barcelona.
Fabien Pelissier.

d'Informació

Geogràfica)

de

la

immigració

a

Mariana Santinelli.

En col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona (Àrea de Benestar i Cohesió
Territorial), La Caixa Catalunya (Obra Social i la Universitat de Barcelona
(Laboratori de Cartografia de la Facultat de Geografia i Història).
Inici: març 2008
En desenvolupament.
Un dels desafiaments actuals consisteix, sens dubte, en l'organització dels
sabers; en una gestió i una capitalització de la informació que permeti
realitzar 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 de Sistema d'Informació Geogràfica
(SIG). Aquest programa té com propòsit desenvolupar un entorn virtual
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d'accés lliure susceptible d'organitzar la informació relativa al fenomen
migratori a Barcelona com base per a provocar intercanvis i promoure la
reflexió.
Aquest programa té l'ambició de reagrupar en un sol portal geogràfic la
informació disponible sobre la immigració a Barcelona.

Grup de reflexió sobre diversitat religiosa.
Inici: maig 2008
En desenvolupament.
El punt de partida d'aquest grup de reflexió, compost per diversos experts
de reconegut prestigi en els seus àmbits respectius, com l'antropologia, les
ciències polítiques, el urbanisme o la gestió pública, consisteix a reconèixer
que una de les característiques més destacables de les societats
multiculturals resideix en la seva diversitat religiosa.
A Espanya, tanmateix, aquest tema és relativament recent, poc treballat i
subjecte a certs desajustaments. Així, per exemple, la llibertat de culte,
que forma part dels drets fonamentals del ciutadà, tendeix a entrar en
contradicció amb els obstacles que troben certs col·lectius en el que
concerneix a la lliure disposició d'espais de culte adequats i condicionats.
Partint d'aquesta constatació i amb la idea de fomentar la convivència i el
diàleg intercultural, el grup de reflexió “diversitat religiosa” s'ha fixat els
següents objectius:
• Assessorament als ens locals en la gestió de conflictes relacionats amb la
pràctica del culte.
• Intervenir en els conflictes i proposar solucions.
• Formar a la societat en general sobre les expressions i costums de les
comunitats religioses.
• Assessorament tècnic en l'habilitació d'espais al culte.
• Assessorament a les comunitats religioses en la gestió dels espais de
culte.
• Vertebrar les comunitats religioses en la societat d'acollida.
• Prevenir el desarrelament social i la clandestinitat en les comunitats
religioses.
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• Formar els dirigents de les comunitats religioses sobre la llibertat religiosa
en el sistema legal espanyol.

Microprojectes
Inici: 2006
Continuació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la
Fundació ACSAR amb destinació a finançar el programa d’actuació per donar
suport en matèria de formació a dirigents d’entitats socials, veïnals o
voluntàries que realitzen activitats d’acomodació en relació a la immigració,
i per a la constitució d’un fons econòmic per tal de donar suport a
microprojectes d’entitats amb l’objectiu d’afavorir la convivència i la cohesió
social en els nostres pobles i ciutats.
Les realitats socials són complexes i existeixen moltes connexions entre les
persones i entre les seves activitats. Totes les persones que viuen en un
barri o en una ciutat tenen un entorn comú, per tant necessitats comunes
de desenvolupament vital com són les activitats professionals, l’educació,
l’habitatge, els serveis de salut i serveis socials, l’accés a la cultura pública i
privada, etc...
Per a la cohesió social és fonamental que aquestes necessitats puguin estar
cobertes per a tothom. La bona convivència serà guanyada si les respostes
a aquestes necessitats arriben de manera igual sense discriminacions ni
favoritismes cap un sector social.
Si es pren com a referència el Programa de govern 2008-2011 de la
Diputació de Barcelona, observem que els Microprojectes han donat suport
a una multiplicitat d’iniciatives:
 Educatives, per a la igualtat d’oportunitats entre els joves alumnes i la
corresponsabilitat entre pares, professors i també de l’administració
municipal.
 De benestar social d’orientació col·lectiva.
 Dinamització social i esportiva dins els equipaments municipals del barri.
 Coneixement de la història local amb difusió d’activitats culturals i
artístiques, incloent-hi activitats culturals i tradicionals.
 Prevenció i pràctica de conductes saludables així com la promoció de la
dona per tal d’aconseguir la seva realització i participació social en el seu
entorn.
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Dels 53 projectes presentats s’han aprovat 50, prioritzant aquelles activitats
estimuladores en la convivència i la cohesió social.
La majoria procedeixen dels 7 municipis de la província de Barcelona amb
més de 100.000 habitants, destacant Barcelona amb 27 projectes aprovats
seguida de l’Hospitalet del Llobregat amb 4.
A Barcelona, els districtes més representats han estat: Ciutat Vella amb 9,
Nou Barris amb 6 i Sant Martí amb 4. Dels altres municipis de la província
en destaca.
Per àmbits, destaquem els projectes que tenen la cultura com a eix de
vertebració social, els projectes educatius que en el seu conjunt han estat
orientats a diferents franges d’edat, projectes adreçats a la joventut,
projectes de gènere, projectes orientats a l’assessorament, projectes per a
la salut i projectes de treball social.
Són moltes, i amb tipologies diferents, les associacions que han participat
en aquest programa amb els seus projectes. Entre aquestes, trobem
entitats de tradició cultural catalana que obren les seves activitats als
nouvinguts, entitats que desenvolupen noves activitats originades per la
nova realitat, entitats impulsades per nouvinguts, entitats que presten
serveis que complementen els propis de les administracions públiques. Són
entitats grans, mitjanes i petites, si atenem el número d’activitats i els seus
pressupostos, però totes elles aporten propostes per a cuidar i millorar la
convivència dels nostres barris i ciutats.
Des de la Fundació ACSAR podem dir que aquest Programa ha permet la
visibilitat de la tasca que realitzen persones vinculades a entitats socials,
veïnals o voluntàries en accions i activitats dirigides a la població immigrant.
Per acabar, podem afirmar que els microprojectes fomenten el diàleg i la
identificació per desenvolupar un esperit de ciutadania activa envers la
diversitat i aconseguir que aquests canvis no es tradueixin en un problema
pel conjunt de la població, al contrari, hem de potenciar accions que tinguin
com resultat la millora de les condicions de vida al barri tant dels
nouvinguts com dels autòctons, amb la missió de construir la societat del
futur.

Jornada de celebració del Dia Internacional del Refugiat.
El dia 20 de juny el Comitè Català d’ACNUR, la Fundació CIDOB, Associació
ACSAR i Fundació ACSAR, commemoren el Dia Mundial del Refugiat per tal
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de promoure el debat sobre la política d’asil i refugi a Espanya des d’una
perspectiva política, amb una taula rodonda, sota el lema de: “La protecció
internacional a Espanya des de la perspectiva política” en la que participen:.
Agni Castro-Pita, representant de l’ACNUR a Espanya
-

Angel Miret Serra, secretari d’Immigració i Cooperació de CDC.
Lidia Santos i Arnau, diputada del PSC al Parlament de
Catalunya.
Pablo Aguiar Molina, membre del àmbit de moviments socials
d’IU-ICV. diputat d’IU-ICV, Congreso de los Diputados
Dolors Montserrat i Montserrat, diputada del PP, Congreso de los
Diputados
Joan Tardà i Coma, diputat de ERC, Congreso de los Diputados.

4. CURSOS DE FORMACIÓ

Primer curs de formació en matèria d’asil.
Director del curs: José Luis Nvumba
Professors: José Luis Nvumba Ana Gómez Consarnau, Gerard Català, , Estela
Gracia Cano

Curs de formació en matèria d’asil dirigit a advocats, juristes, funcionaris de
l’Administració pública, estudiants, assistents socials, organitzacions del
Tercer Sector..., amb l’objectiu de capacitar els professionals que
intervenen en matèria d'asil i apatrídia perquè puguin desenvolupar-se amb
suficiència i, si escau, orientar, assistir, i dur la defensa de casos.
Durant el curs s’han realitzat dues taules rodones:


“Cap una política comú d’asil a la Unió Europea”, moderada per:
Concha Par de López Pinto. Representant del Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona.
o

Ponents:
 Pere Bosch i Cuenca. Diputat al Parlament de Catalunya.
 Ignasi Guardans i Cambó. Doctor en Dret i diputat al Parlament
Europeu.
 Eduard Segarra i Trias. Advocat i professor en Dret Internacional
Públic, a la UB i ESADE.
 Martí Grau i Seguí, diputat al Parlament Europeu pel PSC.
 Montserrat García Llovera, subdelegada del Govern.
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“Llei i pràctica de l’asil a Espanya”, moderada per Eulàlia Vintró i
Castells, catedràtica de Filologia Grega a la UB.
o

Ponents:
 Alex Masllorens i Escubós. Periodista i escriptor. Assessor de
Relacions Externes del Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya.
 Gemma Pinyol i Jiménez. Politòloga i coordinadora del
“Programa d’Immigració” del CIDOB.
 Jaume Saura i Estapé. Professor de Dret Internacional Públic a la
UB.
 Mª Jesús De Cáceres Díaz, Cap de Grup de la UCRIF (Unitat
Contra Xarxes d’Immigració i Falsificació) i responsable de la
Policia a l’Oficina d’Estrangers de Barcelona.

Durada del curs: 32 hores lectives, del 9 d’octubre al 2 de desembre de
2008.

Primer curs de formació en gestió d’associacions.
Curs adreçat a entitats formades per persones nouvingudes per tal d’assolir
competències per constituir i dirigir una associació. S’ha donat un especial
èmfasi a la planificació i realització de projectes mitjançant sessions
pràctiques. En aquesta primera edició han participat membres d’entitats
d’origen marroquí.
Durada del curs: 24 hores lectives, 6 dissabtes del 18 d’octubre al 29 de
novembre.

5. WEB
Canvi de disseny de la web de la Fundació ACSAR. La web permetrà una
gestió més àgil i ràpida, l’estalvi de processos repetitius i manuals i
incorporarà tractaments d’imatge i multimèdia segons els últims
desenvolupaments tecnològics. Al mateix temps, s’obrirà també un apartat
d’Actualitat amb la finalitat de fer un seguiment continuat i al dia de les
activitats de la Fundació.

6. ARXIU HISTÒRIC
Inici 2007
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Des de la Fundació ACSAR pretenem crear un Arxiu Històric on es reculli
tota la documentació que l’Associació ACSAR ha anat recollint al llarg de
dels més de 25 anys de treball.
A finals del anys 70, l’Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als
Refugiats (ACSAR), detecta que moltes persones perseguides necessitaven
no solament ajuda per a ells mateixos sinó també ajuda per a crear els
comitès de solidaritat per sensibilitzar sobre les dictadures militars que
assolaven Xile, Argentina i Uruguai. Catalunya no solament es prepara per
fer política democràtica, sinó també per fer-la solidaria envers els
perseguits per les seves idees.
Aquests refugiats politics llatinoamericans arriben quan a Espanya s’estava
construint la democràcia després de 40 anys de dictadura franquista. Per
tant, es troben que no hi havia ni Llei d’Asil ni Llei d’Estrangeria (s’aproven
el 1.984 i 1.985, respectivament).
ACSAR crea l’Assessoria Jurídica amb la finalitat d’ajudar als exiliats a
demandar l’asil polític a Catalunya, facilitant al màxim les instàncies i
acompanyant-los a les entrevistes amb la policia.
Des d’aleshores més de 6.000 persones de 120 nacionalitats diferents, han
estat ateses pel servei jurídic de l’Associació.
Objectius
En primer lloc es tracta de conservar i treballar aquest patrimoni que ha de
formar part de la història del refugi a Catalunya.
En segon lloc, la nostra proposta té un objectiu i interès doble:
S’ha de conservar l’arxiu d’una manera adequada, rigorosa i professional
pels propis refegiats/des que moltes vegades serveix com la documentació
per reclamar reparacions, com en el cas argentí i xilè, pensions, ajudes,
nacionalitat, etc. – i com un dels orígens de la diversitat cultural i la
solidaritat del poble de Catalunya envers els refugiats. L’arxiu és una petita
part de la història de la transició democràtica de Catalunya.

Desenvolupament del projecte
Primera etapa:
-

Conservar
Microfilmar
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-

Digitalitzar

Segona etapa:
Una vegada microfilmat i analitzada la informació que hi ha l’arxiu, fer la
divulgació específica o temàtica del que conté.

Tercera etapa:
Publicació específica sobre les persecucions politiques, religioses, sindicals,
de gènere.
Jornades de Reflexió Multidisciplinar sobre les histories de persones de més
de 120 nacionalitats diferents.

Durant l’any 2008 s’ha dissenyat una base de dades i s’han començat a
introduir part d’aquests documents.
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7. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ I SUBVENCIONS

La Fundació ACSAR té signats convenis de col·laboració amb les següents
entitats:

Generalitat de Catalunya

Diputació de Barcelona.

Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

Fundació “la Caixa”

Fundació un Sol Món

Fundació CIDOB

Associació ACSAR

Laboratori de xarxes personals
i comunitats (EgoLab –UAB)
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Universitat de Barcelona,
facultat de geografia i història.

La Fundació ACSAR agraeix a tots els organismes públics, fundacions,
universitats i empreses que ens ajudat al desenvolupament de les nostres
activitats.
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MEMÒRIA ECONÒMICA 2008

1. Compte de resultats

DEURE

Exercici 2008

DESPESES
135.051,00
135.051,00

CONSUMS D'EXPLOTACIÓ
Material oficina

Exercici 2008

INGRESSOS

AJUTS CONCEDITS
Ajuts concedits

HAVER

6.070,29

INGRESSOS PER ACTIVITATS
Generalitat de
Catalunya
Diputació de Barcelona

DESPESES DE PERSONAL

S. social empresa
Altres despeses socials

Fundació "LA Caixa"

2.073,00

2.235,39

15.000,00

Ajuntament l'Hospitalet

15.000,00

2.235,39

Investigacions

35.404,99
460.217,53

17.493,84
2.098,38
12.071,92

DESPESES FINANCERES

RESULTATS POSITIUS DE LES
ACTIVITATS ORDINÀRIES

702,53
702,53

TOTAL INGRESSOS

343,72

Altres serveis

TOTAL DESPESES

Rendiments financers

1.317,37

Subministres

Despeses financeres

INGRESSOS FINANCERS

9.806,50
24.527,20

Imatge i difusió

2.515,00

103.063,92

Reparació i conservació

Serveis bancaris

150.000,00

Fundació "Un Sol Món"

Curs d'asil

Assegurances

69.000,00

30.610,18

ALTRES DESPESES EXPLOTACIÓ
Lloguer

200.000,00

134.505,12
101.821,94

DOTACIÓ PER AMORTITZACIÓ
Fax, calefacció, ordinadors…

8.000,00

6.070,29
Ajuntament de
Barcelona

Nòmina

459.515,00

1.009,51
1.009,51
381.935,23

78.282,30

16

2. Balanç de situació a 31 de desembre

ACTIU
ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat intangible
Immobilitzat intangible

Exercici 2008
53.358,38
19.177,70
19.720,00

Amortització

-542,30

Immobilitzat material
Maquinaria
Equips informàtics
Amortització

10.180,68
4.340,48
8.074,00
-2.233,80

Inversions financeres (dipòsit)

24.000,00

PASSIU
PATRIMONI NET
Fons propis
Fons dotacional
Excedent exercicis
anteriors

Exercici 2008
199.579,49
199.579,49
30.000,00
91.297,19

Excedent de l'exercici

78.282,30

PASSIU NO CORRENT

4.102,55
4.102,55

Deutes a llarg termini

ACTIU CORRENT
Deutors comercials
Altres deutors
Administracions Públiques

216.611,73
215.194,53
-205,47
215.400,00

PASSIU CORRENT
Deute a curt termini
Microprojectes
Altres acreedors
Hisenda (IRPF, S/S)

66.288,07
18.271,28
15.000,00
23.686,52
9.330,27

1.417,20
3,51
1.413,69

Efectiu i altres líquids
Caixa
Bancs
TOTAL ACTIU

269.970,11

TOTAL PASSIU

269.970,11

Distribució de despeses

Personal

41,09%
8,79%

41,00%
9,13%

Funcionament
Investigació
Programes
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