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1. Objectius.

La Fundació ACSAR es constitueix el març del 2005 per estudiar:
-

El fenomen de la immigració a Catalunya i Espanya en el marc
europeu i internacional.
Elaborar i difondre un discurs sociopolític que miri cap al futur i que
repercuteixi en una societat diversa i canviant on tothom s’ha de
sentir còmode.
Sensibilitzar la societat a través dels mitjans de comunicació,
fomentant debats que facilitin el coneixement i respecte mutu entre
els diferents col·lectius.
Prestigiar i divulgar el concepte d’asil.
Donar suport a les iniciatives col·lectives de barris i pobles per tal de
fomentar la cohesió social i l’intercanvi cultural.
Oferir tallers de formació dirigits a tècnics municipals, dirigents
d’entitats i professionals d’àmbits diversos, per tal d’adequar les
intervencions a la realitat social.
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President
Pere Navarro Morera
Directora General
Francesca Munt i Banqué
Patrons
Ackoo, Dharam Paul
Akhtar Chuhtai, Javed
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Ayache, Fatima
Campo Güerri, Miguel Angel
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Oliveres, Arcadi
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2007
1. Introducció
Presentem la memòria anual de la Fundació ACSAR corresponent a l’any
2007, on trobarem un recull de les principals activitats portades a terme per
la Fundació sempre orientades a la consecució dels objectius de la Fundació.
Ha estat el 2on any efectiu de funcionament en el que s’ha pogut consolidar
les tasques iniciades el 2006 gràcies a l’atorgament de nous recursos que
han permès ampliar l’equip de treball, incrementar les investigacions i
millorar l’equip informàtic.

2. Investigacions
La Fundació ACSAR ha donat suport a diverses recerques que van posant en
relleu el seu camp d’especialitat: l’estudi dels fenòmens migratoris.

Fabien Pélissier, doctor en Antropologia. Màster en Direcció d’Empreses i
Màster en Estudis de Mercat.
Director de la investigació “Joves llatinoamericans, interrelació i activitats
extraescolars en els barris de Navas, La Sagrera i El Congrés”
Aquest estudi reuneix i posa en perspectiva, testimonis d’adults pertanyents
a diferents àmbits professionals i associatius relacionats amb el món de
l’educació, així com del adolescents llatinoamericans entre 14 a 16 anys que
estudien en els Instituts d’Ensenyament Secundaris JOAN Fuster, Príncep de
Viana i l’Alzina.

Èlia Susanna, llicenciada en Humanitats, Antropòloga
consultora de Recerca i Treball de Final de Carrera.
Directora de la investigació “Recerca antropològica
comunicació dels col·lectius immigrats a Ciutat Vella”

i

sobre

professora

vies

de

L’objectiu de la recerca és conèixer com es comuniquen les comunitats
immigrades que viuen al districte de Ciutat Vella de Barcelona per tal que
les Institucions públiques tinguin un major i millor accés a aquests nous
ciutadans, a més de donar suport i camins per mantenir un diàleg fluid i un
bon nivell d’informació i contacte amb les Institucions públiques.
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Fabien Pélissier com a director i Èlia Susanna, com a col·laboradora del
treball d’investigació “Xarxes de comunicació dels col·lectius d’immigració
filipina, sij i xinès, a la ciutat de Barcelona”.
Aquest document és una proposta per a desenvolupar, mitjançant una
recerca de plantejament òptim bianual i periòdica, un sistema de
coneixement sobre les xarxes d’informació i comunicació, a més del nivell
d’estructuració, de la població de nous catalans a la ciutat de Barcelona de
procedència filipina, xinesa i el col·lectiu de religió sij. L’objectiu principal és
fornir dades i elements d’anàlisi sobre les dinàmiques socials que generen
aquest col·lectius com a conseqüència d’unes estructures mentals
procedents de la cultura d’origen i les necessitats de subsistència concretes.
Aspira a ser una eina de màxima utilitat tant pels professionals i agents
socials implicats en àmbits de polítiques de benestar, serveis personals,
educació, ordenació del territori, així com d’investigadors i acadèmics
interessants en aprofundir en el coneixement dels col·lectius residents a
Barcelona.

3. Microprojectes:
Per segon any consecutiu s’ha signat el conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i la Fundació ACSAR on la Diputació atorga una
subvenció a la Fundació 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.
S’han presentat 46 projectes i s’han aprovat el 93 %, la majoria de
propostes corresponen a entitats domiciliades a Barcelona ciutat. Cal
destacar el barri de Ciutat Vella amb 7 activitats aprovades.
Entre els projectes presentats destaquem els relacionats directament amb
el tema d’integració, de gènere i accions lúdiques. Els objectius de tots ells
són comuns: promoure la tolerància, el respecte mutu i valoració de la
diversitat com una eina d’enriquiment.
S’han afavorit totes aquelles entitats que fomenten el diàleg i la identificació
per desenvolupar un esperit de ciutadania activa envers la diversitat.
Al mes de febrer es va realitzar la primera Jornada d’Avaluació amb una
gran assistència per part de les entitats que havien presentats
microprojectes. Es van poder sentir diferents opinions sobre el
funcionament del Fons econòmic i totes van coincidir que aquest programa
ha permès realitzar petits projectes que donen resposta a necessitats reals i
que possibilita la participació creant diferents grups de treball.
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Destaquem les paraules d’una Associació de Veïns, que deia que per les
activitats desenvolupades, “hem pogut veure que el col·lectiu d’immigrants
s’associen dins del Centre Cívic oferint classes d’àrab pels veïns”, i d’una
Coordinadora d’entitats que assenyala:“amb la nostra activitat puntual la
xarxa social pròpia dels immigrants, ha percebut i reconegut la nostra tasca
i els nostres objectius i així participar amb nosaltres”.

4. “Més per més és més. Programa de TV.
El constant bombardeig de males noticies, juntament amb la situació real,
que de moment, s’està demostrant que encara no sabem gestionar,
desemboca en corrents d’opinió que no reflecteixen la realitat del dia a dia.
“Més per més és més” es un programa de televisió que tracta temes
d’immigració a partir de la realitat canviant de la societat en que vivim.
El programa, que pretenem veure per les televisions locals de Catalunya, es
desenvolupa en un format de tertúlia/debat i pretén informar, sensibilitzar,
crear opinió i incidir en el fenomen de la immigració a Catalunya a través
del debat d’experts i de les d’opinions de la gent.
Temes dels 15 primers programes
-

La incomunicació entre residents i estrangers.
La dificultat de l’ habitatge.
Convivència i civisme als espais públics
Els “ sense papers”: la regularització
Ens prenen la feina?
Interrelació, veïnatge, racisme.
El dret a vot.
La dona: una realitat pendent
Els nens: identitat i escola.
El comerç: moviments econòmics.
Religió i centres religiosos.
Identitat i igualtat de oportunitats.
Els refugiats polítics.
El rebuig a l’immigrat: por i inseguretat.
Els guetos

Actualment hem realitzat el programa pilot. La nostra il·lusió està en poder
comptar amb les suficients ajudes per gravar la resta de capítols i emetre’ls
per les televisions locals.
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5. Comunicació i Difusió
Actualització de la nostra pàgina web:
Hem posat en marxa la nostra pàgina web, però encara queda molt camí a
recórrer. Hem de continuar treballant per l’actualització de la pàgina per tal
de millorar els serveis que oferim. Pretenem que www.fundacioACSAR.org
sigui una eina referència per a la difusió i/o consulta de tot el referent sobre
el tema d’immigració. Durant el 2008 esperem ampliar la versió castellana i
anglesa, crear una agenda d’activitats i un fòrum de debat

6. Arxiu històric
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.
Aquestes histories vives mostren conflictes internacionals de caires
diferents, de persones que han vingut a Catalunya en demanda d’ajuda i
protecció per:
.
.
.
.
.

persecucions politiques
persecucions per raons ètniques
raons religioses
raons de gènere
per exclusió social degut a la seva orientació sexual
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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
Digitalitzar
Sistemizar la diversitat de l’arxiu

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.
De moment, amb la subvenció que ens han atorgat, l’any 2007 hem
començat per la classificació i ordenació dels expedients. S’han catalogat
uns 6.000 expedients, pas previ a la creació de l’arxiu sobre els refugiats.
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7. Convenis.
La Fundació ACSAR té signats convenis de col·laboració amb la Diputació de
Barcelona, Fundació CIDOB i Associació ACSAR
Ha comptat amb la subvenció de diferents organismes e institucions:
-

Fundació “La Caixa”
Ajuntament de Barcelona
Generalitat de Catalunya
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MEMÒRIA ECONÒMICA 2007

1. Balanç de situació a 31 de desembre

ACTIU

Exercici 2007

IMMOBILITZAT MATERIAL
Instalacions tècniques
Altres instalacions, utillatge i mobiliari
Equips informàtics
Amortització
IMMOVILITZAT FINANCER
Dipòsit
ACTIU CIRCULANT
PAGAMENTS PER AVANÇAT
Avançament per despeses
DEUTORS
Deutors varis
Administracions públiques

8.004,82
148,18
7.150,00
1.247,35
-540,71
24.000,00
24.000,00

2.952,00
2.952,00
87.358,35
45.358,35
42.000,00

TRESORERIA
CAIXA
BANCS

77.302,94
46,72
77.256,22

TOTAL ACTIU

199.618,11

PASSIU
FONS PROPIS

Exercici 2007
121.297,19

Fons dotacionals
Excedent exercicis anteriors
Excedent de l'exercici

30.000,00
64.023,42
27.273,77

CREDITORS A LLARG TERMINI
Deutes amb entitats de crèdit

5.491,27
5.491,27

CREDITORS A CURT TERMINI
Creditor a curt termini

25.047,29
25.047,29

ALTRES CREDITORS
Per prestació de serveis
Deutors varis
Hisenda (IRPF, S/S)

47.782,36
23.435,00
20.916,25
3.431,11

TOTAL PASSIU

199.618,11
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2. Compte de resultats

DEURE

Exercici 2007

DESPESES

AJUTS CONCEDITS
Ajuts concedits

HAVER

Exercici 2007

366.874,54

INGRESSOS

174.406,00

INGRESSOS DE LA FUNDACIÓ PER ACTIVITATS

174.406,00

Diputació de Barcelona

394.148,31

394.000,00

150.000,00

Microprojectes
3.463,86

CONSUMS D'EXPLOTACIÓ
Material oficina

DESPESES DE PERSONAL
Nòmina (setembre a
desembre)
S. social empresa

3.463,86

Fundació "La Caixa"

17.498,50

150.000,00

Generalitat Catalunya

24.000,00

Ajuntament de Barcelona

60.000,00

13.883,96
3.614,54

Àrea d'Igualtat i Ciutadania
23.611,24

DOTACIÓ PER AMORTITZACIÓ
Fax, calefacció, ordinadors…

Departament comunicació

10.000,00

23.611,24
28,31

INGRESSOS FINANCERS
136.401,64

ALTRES DESPESES EXPLOTACIÓ
Lloguer
Reparació i conservació
Investigacions
Assegurances
Serveis bancaris
Imatge corporativa
Suministres
Altres serveis

PERDUES IMMOVILITZAT MATERIAL

28,31

9.457,89
428,77

120,00

INGRESSOS EXTRAORDINARIS

21.912,82

Venda impresora

120,00

568,52
1.187,88
35.200,23
1.504,81
66.140,72
406,70

DESPESES FINANCERES
Despeses financeres

Rendiments financers

406,70
99,58

DESPESES ALTRES EXERCICIS

10.987,02

EXCEDENT POSITIU DE L'EXERCICI

27.273,77

El 73% d’aquests recursos s’han destinat al compliment dels fins socials de
la Fundació i la resta per la gestió e infraestructura de la mateixa. S’ha de
tenir present que aquest any, s’ha destinat una part important del
pressupost a la adequació del local i a la renovació dels equips informàtics.
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AGRAÏMENTS
La Fundació ACSAR agraeix a tots els organismes públics, fundacions i
empreses que ens ajudat al desenvolupament de les nostres activitats.
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Associació ACSAR
Fundació Cidob
Fundació “la Caixa”
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