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25 anys treballant per la Interculturalitat, 

la Convivència i la Igualtat



Fundació Cepaim va iniciar en 1994 un camí que ha 

estat sempre marcat per l'objectiu d'acostar, 

acompanyar i facilitar. En la seva creació, fa ja 25 anys, 

va buscar acostar a diverses entitats socials en els 

processos d'inclusió social i integració de les persones 

immigrants i refugiades i, al llarg del camí, continua 

bastint ponts ampliant el seu treball a tota la ciutadania 

i donant una dimensió comunitària i integral a totes les 

seves intervencions per a construir espais de 

convivència, de relació i comunicació entre persones de 

diferents cultures que permetin crear una societat més 

igualitària, intercultural i cohesionada. 

 



MISSATGE DEL PATRONAT 

Fundació Cepaim va començar fa 25 anys a treballar en la 

integració de les persones immigrants i refugiades, missió amb la 

qual continua en l'actualitat ampliant els seus àmbits d'intervenció 

a nivell nacional i internacional a tota la ciutadania. 

 

El nostre compromís en els seus orígens va estar vinculat amb els 

processos d'Acollida de les persones immigrants, mentre que avui, 

sense abandonar el necessari Acollida, la centralitat de la nostra 

tasca es vincula amb la construcció de la convivència, la gestió de 

la diversitat, la participació, la sensibilització i la cohesió social, 

treballant per fer possible un nou model de desenvolupament 

territorial, basat en la centralitat de les persones, en el territori, en 

l'acció social i l'economia social com a motors del canvi. 

 

En la inclusió i la cohesió social, potenciant la participació, la 

responsabilitat social i la gestió de la diversitat cultural, tant en 

l'esfera personal, com en la professional, empresarial i 

institucional. Es tracta de poder construir junts, des del valor de 

les diferències». 

Juan Antonio Miralles Ortega 

President del Patronat 



PATRONAT 

 

• °   ROSA BADA JAIME 

• °   DOLORES TAPIA VILLA 

• °   JUAN JOSÉ CASTILLO GARCÍA 

• °   JOSÉ MANUEL PÉREZ DÍAZ (PERICLES) 

• °   JUAN SEBASTIÁN FERNÁNDEZ PRADOS 

• °   TANIA SOFÍA MORAN BRINGAS 

• °   ROSALIA GUNTIN UBIERGO 

• °   MOHAMMED DARDOUR  

 

 

 

• PRESIDÈNCIA: Associació ALMERÍA ACOGE. 

Representada per JUAN ANTONIO MIRALLES ORTEGA 

 
• VICEPRESIDÈNCIA: JAVIER LEUNDA CASI. 

 

• SECRETARI: JESÚS TOLMO GARCÍA. 

 

 

• Vocals: 
 

• Fundació SEVILLA ACOGE: Representada per OMAR 

EL HARTITI. 

 

• Associació ACISI: Representada per PAOLO LEOTTI.  

 

• Associació HORUELO: Representada per 

ESMERALDA MILLAS MANCERA. 

•   



A 2019 Fundació Cepaim va obtenir l'estatus consultiu 

del Consell Econòmic i Social (ECOSOC) de les Nacions 

Unides, l'estatus més alt atorgat a organitzacions no 

governamentals que li permet a la nostra entitat 

participar i assistir als esdeveniments i reunions 

convocades per aquest organisme.  Això suposa una 

nova etapa en l'obertura internacional de Fundació 

Cepaim, no sols perquè permet el treball i participació 

en les reunions de l‟ECOSOC, sinó en tots els 

organismes i Comitès de drets humans de les Nacions 

Unides.  
 

 

 

 

 
Altres òrgans consultius dels quals formem part:  

Consell Estatal d'ONG´s , Fòrum Estatal per a la Integració Social dels Immigrants,  

Consell per a l'Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica, Xarxa Nacional Rural. 

 

 

http://cepaim.org/fundacion-cepaim-obtiene-el-estatus-consultivo-del-consejo-economico-y-social-de-las-naciones-unidas/
http://cepaim.org/fundacion-cepaim-obtiene-el-estatus-consultivo-del-consejo-economico-y-social-de-las-naciones-unidas/


Fundació Cepaim situa la seva mirada i les seves intervencions en 

els territoris, com a espai local en el qual des de la ciutadania 

construïm la nostra identitat i el nostre sentit de pertinença. On 

ens enfrontem, ens tolerem, coexistim o construïm la veritable 

convivència intercultural per la qual Cepaim lluita i treballa amb 

accions d'Acollida humanitari, Acollida de sol·licitants i 

beneficiaris de protecció internacional, lluita contra l'exclusió 

residencial. 

 

Impulsem la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, atenem 

les víctimes de discriminació, gestionant la diversitat en les 

empreses, a les escoles i en els barris, apostant per la convivència 

enfront de l'hostilitat, el racisme i la xenofòbia; treballant amb les 

famílies i els menors en situació de pobresa i exclusió social, fent 

costat als emprenedors i impulsant la cultura emprenedora, la 

formació i l'ocupació; apostant pel desenvolupament rural i el 

codesenvolupament amb els països d'origen de les persones 

immigrants. 

 

La Fundació Cepaim és una d'aquestes organitzacions socials que 

no deixa indiferent a qui s'acosta a ella, et trobes amb gent que 

creu en el que fa i sent el que diu. Cepaim situa en el centre de 

totes les seves accions a les persones més vulnerables de la nostra 

societat i entre elles a les persones immigrants i refugiades”. 

 

 
 

Juan Antonio Segura Lucas 

Director General 

LA NOSTRA ORGANITZACIÓ 



LA NOSTRA ORGANITZACIÓ 

 

CONSELL DE DIRECCIÓ 

 

 President: Juan Antonio Miralles Ortega. 

 Director General: Juan Antonio Segura Lucas. 

 Subdirector General i Director adjunt d'Àrees, 

Innovació i Recerca: Raül Martínez Ibars. 

 Direcció Adjunta de Coordinació Territorial i Cultura 

de Qualitat: Mª Dolores Birruezo Juárez. 

 Direcció Adjunta d'Administració, Gestió i Planificació 

Pressupostària: Juan Francisco Cánovas Cañavate. 

 Direcció Adjunta de Polítiques de Personal, Formació, 

Voluntariat i Responsabilitat Social Interna:  Julia 

Rubio Marín. 

 Direcció Adjunta d'Estratègies de Comunicació, 

Sensibilització i Relacions Públiques: Daniel Lavella 

Clemares. 

 
 

CONSELL AUTONÒMIC 

 

 Comunitat Valenciana                    

GEMMA MIÑARRO TOLEDO. 

 Comunitat de Madrid                    

ÁNGEL CARRASCO CABRERO. 

 Regió de Murcia                             

PEDRO LÓPEZ LÓPEZ. 

 Castella-la Manxa                         

ADOLFO PATÓN MONGE. 

 Andalusia                                         

JAVIER PÉREZ CEPERO. 

 Aragó                                               

PILAR BERNADÓ MARRERO. 

 Catalunya                                           

RAÜL MARTÍNEZ IBARS. 

 Extremadura                                   

MEHRAD ALIZADEH. 

 Castella i Lleó                                    

LAURA GARCÍA LAMATA. 

 Ciutat Autònoma de Ceuta             

JAVIER PÉREZ CEPERO 



El 20 de juny, en el Dia Mundial de les Persones 

Refugiades, des de Fundació Cepaim hem 

comunicat de diverses maneres la nostra postura 

com a entitat posant de manifest que: "La 

protecció a les persones refugiades és una qüestió 

de drets i de compliment de la legislació vigent, no 

és només caritat i humanitat" perquè "després dels 

freds números estan les persones.» 

Campanya Sabies què? En xarxes 

Socials: Perquè importa i ens importa vam 
posar especial atenció en les dades i informació 
que en general no són coneguts per la major 
part de la ciutadania i que no formen part de 
l'agenda mediàtica o social. >> Punxa aquí 

http://cepaim.org/tras-los-frios-numeros-estan-las-personas-comunicado-de-fundacion-cepaim-por-el-dia-mundial-de-las-personas-refugiadas-2019/
http://cepaim.org/tras-los-frios-numeros-estan-las-personas-comunicado-de-fundacion-cepaim-por-el-dia-mundial-de-las-personas-refugiadas-2019/
http://www.youtube.com/watch?v=hAF5BDGc6Bk
https://www.youtube.com/watch?v=hAF5BDGc6Bk
https://www.youtube.com/watch?v=hAF5BDGc6Bk
https://www.youtube.com/watch?v=hAF5BDGc6Bk
https://www.youtube.com/watch?v=hAF5BDGc6Bk
https://www.youtube.com/watch?v=hAF5BDGc6Bk


PERSONAL CONTRACTAT EN L’ENTITAT ANY 2019* 

DONES HOMES TOTAL 

593 289 882 

67% 33% 100% 

TIPOLOGIA DE CONTRACTES ANY 2019 

FIXOS TEMPORALS TOTAL 

207 675 882 

22% 78% 100% 

PERSONAL PER ORÍGEN EN 2019 

ESPANYOLS/LES ALTRES PAÏSOS  TOTAL 

720 162 882 

82% 18% 100% 

PERSONAL PER DIVERSITAT FUNCIONAL EN 2019* 

NO DIVERSITAT FUNCIONAL DIVERSITAT FUNCIONAL TOTAL 

862 20 882 

98% 2% 100% 

ACCIONS FORMATIVES 

NOMBRE D’ACCIONS FORMATIVES 
 

134 

NOMBRE DE PERSONES FORMADES 
 

664 

PERSONAL VOLUNTARI EN 2019* 

DONES HOMES TOTAL 

319 187 506 

63% 37% 100% 

RECURSOS HUMANS ANY 2019 

*Les dades corresponen al període complet de l’any 2019. 

 



PAÏSOS D’ORIGEN 

NACIONALITAT % 

MARROC 29,67% 

ESPANYA 14,24% 

MALI 8,26% 

SENEGAL 6,58% 

VENEÇUELA 4,26% 

COLÒMBIA 4,07% 

GUINEA-CONAKRY 3,62% 

ALGÈRIA 2,60% 

COSTA DE MARFIL 1,91% 

EQUADOR 1,72% 

ALTRES 23,07% 

TOTAL 100% 

SEXE 

HOMES 63% 

DONES 37% 

TOTAL 100% 

EDATS 

Més de 45 16,35% 

36 a 45 22,38% 

25 a 35 30,69% 

18 a 25 15,57% 

Menys de 18 15,00% 

TOTAL 100% 

PROTAGONISTES 

ESTADÍSTIQUES PERSONES 

BENEFICIÀRIES EN 2019 

 

En l‟any 2019 Fundació Cepaim va atendre 

directament a un total de 39.528 persones 

procedents de 136 nacionalitats diferents i 

de tots els continents, entre elles un total 

de 6.121 unitats familiars van rebre alguna 

acció dirigida a la millora de la seva situació 

com a unitat familiar. Sense cap mena de 

dubte ells i elles són les verdaderes 

protagonistes. 

 

Un total de 39.528 persones distribuïdes 

en... 

EL TREBALL DE FUNDACIÓ CEPAIM EN XIFRES 

 
*Les dades corresponen al període complet de l’any 2019. 

 



PRESÈNCIA A NIVELL NACIONAL I INTERNACIONAL 
  PERSONES ATESES A 2019: 39.528 

 
Els percentatges indicats corresponen a persones 
beneficiàries dels programes de Fundació Cepaim a 
nivell estatal. 
 



CEPAIM EN XIFRES 
EL DESENVOLUPAMENT COMUNITARI ÉS UNA DE LES NOSTRES 
PRIORITATS EN ELS TERRITORIS ON ACTUEM, TOT TREBALLANT SEMPRE 
DES DE LA CONVIVÈNCIA I LA COHESIÓ SOCIAL. 

 

 

En 2019 hem desenvolupat 332 accions 

col·lectives que aglutinen quasi la totalitat de 

les àrees de treball de Cepaim, en les quals han 

participat 29.399 persones de diferents barris, 

ciutats i pobles on desenvolupem la nostra 

acció social, posant el focus en la creació de 

relacions positives entre la ciutadania, des del 

respecte a les diferències i la diversitat. 

 

Un total de 332 ACCIONS COL·LECTIVES de les 

següents línies d‟actuació: 

 

PARTICIPACIÓ PER EDATS 

Total % 

< 12 24,18% 

13 - 17 14,98% 

18 - 24 11,17% 

25 - 34 15,80% 

35 - 45 18,20% 

> 45 15,67% 

Total 100% 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 

Participació i convivència 130 39,16% 

Educació 63 18,98% 

Igualtat oportunitats i 

perspectiva de gènere 
38 11,45% 

Sensibilització davant la 

discriminació 
33 9,94% 

Salut 31 9,34% 

Promoció de l’ocupació 12 3,61% 

Treball en xarxa 8 2,41% 

Serveis socials i inclusió 

social 
7 2,11% 

Habitatge  5 1,50% 

Investigació/Diagnòstic 5 1,50% 

Total 332 100% 

PARTICIPACIÓ PER PAÏSOS 

Espanya 64,33% 

Marroc 16,38% 

Equador 2,70% 

Senegal 2,47% 

Algèria 2,45% 

Colòmbia 1,46% 

Veneçuela 1,25% 

Romania 1,18% 

Pakistan 1,14% 

Ucraïna 0,94% 

Mali 0,61% 

Altres 5,09% 

Total 100% 

SEXE 

Dones 56,38% 

Homes 43,62% 

Total 100% 

Les dades corresponen al periode complet de l’any 2019. 



En 2019 hem desenvolupat un total de 201 projectes, dels 

quals 5 han tingut una dimensió internacional, 3 europea, 

33 estatal, 77 autonòmica i 83 local en les Àrees d'Acollida i 

Protecció Internacional, Igualtat i No Discriminació, 

Interculturalitat i Desenvolupament Comunitari, Joves i 

Famílies, Ocupació i Formació, Habitatge i Exclusió 

Residencial, Desenvolupament Rural i Cooperació i 

Codesenvolupament.  

 

A nivell autonòmic, el conjunt de Centres territorials han 

gestionat un total 291 projectes: 51 en la Comunitat 

Autònoma d'Andalusia i la Ciutat Autònoma de Ceuta, 28 

projectes a Madrid, 21 en la de Castella-la Manxa, 17 a 

Castella i Lleó, 28 a Catalunya, 35 en la Comunitat 

Valenciana, 74 a la Regió de Múrcia, 15 a Aragó i 22 a 

Extremadura. 

. 

 

 

 

 



Espot emmarcat en el Programa Nos-

Otras: Foment de la Participació, 

Apoderament, Capacitació i Lideratge 

de les Dones Immigrants. finançat pel 

Fons d'Asil, Migració i Integració a 

través del Ministeri d'Inclusió, 

Seguretat Social i Migracions. 

Secretaria d'Estat de Migracions . 

Direcció General d'Inclusió i Atenció 

Humanitària 

  

CAMPANYES 

 

En 2019 hem desenvolupat i posat en marxa 

5 campanyes de sensibilització i comunicació 

destinades a crear consciència en la 

ciutadania sobre la dura realitat que sofreixen 

diàriament els grups més vulnerables de la 

nostra societat. >> Punxa a cada una per a 

+info 

Aquest programa, que es va iniciar en 2019 amb el 

finançament del Fons d'Asil, Migració e Integració de 

la Unió Europea i del Ministeri de Sanitat, Consum i 

Benestar Social a través de les aportacions de l‟IRPF, 

continua durant el 2020 amb una aposta molt forta 

per posicionar aquesta eina entre la ciutadania. 

  

Eres Parte:  Vivir una vida  

es habitar un espacio 

 

Estratègia integral de sensibilització i comunicació, 

finançada pel anterior Ministeri de Treball, 

Migracions i Seguretat Social i el Fons d'Asil, Migració 

i Integració de la Unió Europea, l'objectiu principal de 

la qual és contribuir al fet que les persones 

sol·licitants de protecció internacional i/o migrants 

aconsegueixin accedir a un habitatge digne. 

   

El projecte EQUI-X, finançat pel Programa 

de Drets, Igualtat i Ciutadania (REC) de la 

Comissió Europea, treballa amb joves en la 

prevenció de la violència de gènere i la 

desconstrucció de la masculinitat 

hegemònica. Campanya en Xarxes Socials 

en 5 països (Espanya, Alemanya, Croàcia, 

Portugal i Bèlgica) 

Campanya que sorgeix del Projecte Reflejad@s de 

sensibilització social sobre la situació de les 

persones en situació de protecció internacional, 

finançat per la Direcció General de Migracions del 

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i cofinançat 

pel Fons europeu d'Asil, Migració i Integració 

 Programa Nos-Otras Proyecte EQUI-X 

Plataforma www.desactiva.org: 

desactivando el racismo y la 

xenofobia en el discurso social 

#YoSoyRefugio 

http://www.youtube.com/watch?v=krls-kvJrDE
https://desactiva.org/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/vivienda/eres-parte/
http://equixproject.eu/wp-content/uploads/2019/11/EU-CAMPAIGN-1.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=Wz7POkYnT6M


PUBLICACIONS 

De les nostres línies d'intervenció 

editades durant el 2019 

>> Punxa en cadascuna per a descarregar-les 

http://equixproject.eu/wp-content/uploads/2020/02/Spain_guide.pdf
http://cepaim.org/th_gallery/los-hombres-en-las-politicas-de-igualdad-de-las-empresas/
http://cepaim.org/th_gallery/guia-de-apoyo-psicosocial-con-mujeres-en-itinerarios-de-insercion-sociolaboral/
http://cepaim.org/th_gallery/investigacion-masculinidad-cuidados-empleo-y-corresponsabilidad/
http://cepaim.org/th_gallery/vistete-despacio-que-tenemos-prisa/
http://equixproject.eu/wp-content/uploads/2019/11/Guide-EU.pdf
http://cepaim.org/th_gallery/rompiendo-con-la-invisibilidad-de-las-mujeres-sin-hogar/
http://cepaim.org/th_gallery/manual-del-aula-emprender-para-incluir-ii/
http://cepaim.org/th_gallery/dossier-de-herramientas-emprender-para-incluir-ii/
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2020/03/AArgumentario-Mediacio%CC%81n-y-Vivienda-ERES-PARTE_FundacionCepaim.pdf
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Butlletí setmanal intern „Cepaim al Día‟ 

I butlletí extern „Cepaim Contigo‟ 

 2 

  3 

http://cepaim.org/th_gallery/guia-didactica-en-clave-2030-para-educadores-y-educadoras/
http://cepaim.benchurl.com/c/v?e=DE7FF9&c=9CAE2&t=0&l=&email=dWrlaUJoj+Jtt0+x/QP1S0jFO9MnEmDt
https://mailchi.mp/7669650e0328/n2-cepaimcontigo-conoce-lo-que-hacemos-y-porqu-lo-hacemos-12026289?e=[UNIQID]
http://cepaim.org/th_gallery/nos-otras-participamos/
http://cepaim.org/th_gallery/revista-la-artesa-nuevos-senderos-para-el-desarrollo-rural-numero-5-2019/
http://cepaim.org/th_gallery/xds-revista-por-derechos-no-10-diciembre-de-2019/
http://cepaim.org/th_gallery/el-viaje-hombres-feministas/
http://cepaim.org/th_gallery/salir-adelante-manual-para-la-prevencion-de-violencia-de-genero-con-grupos-de-mujeres-migrantes/
http://cepaim.org/th_gallery/nos-otras-participamos-2/


Igualtat, Convivència i Interculturalitat són els tres 

pilars que sostenen l'ideari i l'acció de la Fundació 

Cepaim. Tres conceptes, principis i pràctiques amb els 

quals pretenem contribuir a una societat més justa, 

cohesionada i habitable que inclogui a totes les 

persones. Igualtat de drets, d'accés al treball, als béns 

i serveis entre homes i dones, entre persones de 

diferents edats, orígens, cultures. Convivència que 

implica coneixement mutu, interrelació, participació de 

les persones en els nostres barris i ciutats per a la 

creació compartida de la nostra realitat social. 

Interculturalitat com a model de gestió de les 

diversitats, model que respecta les diferències i 

s'esforça en la construcción del que és comú. 

Des d'aquests tres pilars ens esforcem per a construir 

un futur que valgui la pena ser viscut”. 

Raül Martínez Ibars 

Sotsdirector General i Coordinador 

Autonòmic de Catalunya 

 

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA 

Memòria Anual 2019: Catalunya 



COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA 

49 TREBALLADORS/ES 49 VOLUNTARIS/ES 

14% 
Fixos 

86% 
Temporals 

62% 
Espanyols 

38% Altres 
Països 

LLEIDA 
GIRONA 



Els centres territorials de Catalunya a Barcelona, 

Banyoles (Girona) i Olot (Girona) han atès  3.422 

beneficiaris/es en 2019 (9% de els/les 

beneficiaris/es dels programes de Cepaim a nivell 

estatal). D'aquest total, 523 han estat dones i 

2.899 homes. 

 

Així mateix,1.782 participants han resultat 

beneficiaris d'accions col·lectives en la Comunitat 

Autònoma de Catalunya a través de 25 accions en 

les línies d'Igualtat d‟oportunitats i perspectiva de 

gènere; Salut; Sensibilització enfront de la 

discriminació; Participació i Convivència Treball en 

Xarxa i Educació. 

 

 

curs interculturalitat: gestionar i treballar en 

espais diversos (Barcelona) 

   Persones ateses 

Memòria Anual 2019: Catalunya 



PROJECTES EXECUTATS I AJUDES ECONÒMIQUES 

 

386 persones 

En la Comunitat Autònoma de Catalunya s'han gestionat 28 projectes en 3 centres territorials, 

en el marc de 7 àrees d'intervenció, havent concedit 5.196 ajudes directes per un import de 

595.058,57€ a: 

    

Ajudes per a cobrir necessitats bàsiques, per al lloguer d'habitatge, manutenció, vestuari, 

transport, de caràcter formatiu, educatiu i sanitari, entre altres. Ajudes que permeten millorar les 

condicions de vida i la integració dels sectors més vulnerables de la nostra societat i, en particular, 

de les persones migrants. 

     

Memòria Anual 2019: Catalunya 



ACOLLIDA HUMANITÀRIA I PROTECCIÓ 

INTERNACIONAL 

 
 

 

Fundació Cepaim, com a entitat sense fins de lucre 

especialitzada en els processos d'inclusió de les persones 

més vulnerables de la nostra societat, entre les quals es 

troben les persones immigrants i refugiades, gestiona en tot 

l'Estat Espanyol 1.841 places d'acollida temporal, acollida 

humanitària i acollida de persones sol·licitants i beneficiàries 

de protecció internacional, de les quals 93 estan situades a 

Catalunya. 

 

Les places d'acollida humanitària i d'acollida de persones 

sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional es 

desenvolupen en coordinació i finançament amb el Ministeri 

d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Secretària d'Estat de 

Migracions, mentre que les d'acollida a persones provinents 

d'Assentaments es desenvolupen en coordinació i 

finançament amb l'Institut Municipal de Serveis Socials, 

Ajuntament de Barcelona. 

 

A través dels projectes desenvolupats s'impulsen mesures 

d'emergència social, allotjament temporal, acompanyament, 

informació, assessorament i formació que li permeten als 

nostres/as beneficiaris/as cobrir les seves necessitats 

bàsiques per a sortir d'una situació d'alta vulnerabilitat, 

adquirir els coneixements necessaris i construir les relacions 

que els facin avançar en el seu procés d'inclusió a Espanya. 

Memòria Anual 2019: Catalunya 



93  
places d'acollida a Catalunya 

 

 

En 2019 s'han gestionat: 

 

• 29 places d'Acollida Humanitària, en el marc del 

Reial decret 441/2007, de 3 d'abril. Anterior 

Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. 

Secretària d'Estat de Migracions. 

 

• 12 places d'Acollida per a persones provinents 

d'Assentaments. Institut Municipal de Serveis 

Socials, Ajuntament de Barcelona. 

 

• 52 places en la primera fase d'acollida a persones 

sol·licitants i beneficiàries de protecció 

internacional. Anterior Ministeri de Treball, 

Migracions i Seguretat Social. Secretària d'Estat de 

Migracions. 

ACOLLIDA HUMANITÀRIA I PROTECCIÓ 

INTERNACIONAL 

 

Memòria Anual 2019: Catalunya 



JOVES EX TUTELATS 

18 places 
 

 

En 2019 s'han gestionat: 

 

Acompanyament a la vida adulta: 6 places a Olot 

(Girona) finançades pel Consorci d'Acció Social La 

Garrotxa. Des d'aquest projecte treballem amb i no per 

els/les joves en el seu procés d'autonomia plena. La 

majoria arriben al mateix sense haver pogut aconseguir el 

permís de residència a Espanya sent encara menors 

d'edat. En complir els divuit anys, quedarien totalment 

desemparats però, en estar sota la protecció del projecte i 

a la labor del Departament Jurídic de Fundació Cepaim, els 

joves acaben obtenint el permís de residència no lucratiu 

que després, a través de pràctiques laborals resultat de 

convenis de col·laboració amb entitats i empreses, poden 

canviar pel de residència i treball. 

 

Acollida, Manutenció i Desenvolupament del procés 

d'emancipació: 12 places a Barcelona gestionades pel 

Consorci de Serveis Socials de Barcelona i finançades pel 

Servei del Menor de la Generalitat de Catalunya. A través 

d'accions en les àrees d'economia domèstica, sanitària, 

jurídic-administrativa, educatiu-formativa, laboral, 

econòmica, habitatge i social-comunitària ajudem als 

joves en el procés d'aconseguir el seu somni de tenir una 

vida autònoma i independent. 

 

 

 

Entrevista a mitjans de comunicació locals per a la difusió de 

projectes (Olot i Banyoles) 
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680  

persones han participat en accions 

formatives 

 

En Fundació Cepaim creiem que la formació és 

clau per a millorar l'ocupabilitat i la inclusió 

dels col·lectius més vulnerables de la nostra 

societat. Per això, en 2019, 680 persones han 

participat en les nostres 95 accions de 

preformació i capacitació professional en 

idioma Castellà i Català, tallers d'informàtica, 

estrangeria per a joves, cerca d'ocupació, 

perspectiva psicològica, habilitats socials, 

higiene personal i neteja de la llar, economia 

domèstica, pas a segona fase, cerca d'habitatge. 

Tallers jurídics, de sistema sanitari, primers 

auxilis, igualtat de gènere i no discriminació i 

prevenció de la violència de gènere, entre 

altres. 

 

ACCIONS FORMATIVES 

Formació per a la inserció laboral (Barcelona) 
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INSERCIÓ LABORAL 

37  

persones han trobat ocupació 

 

Com a resultat del treball dels nostres equips en 

l'aplicació d'itineraris integrats d'inserció 

sociolaboral, 37 beneficiaris/as han aconseguit una 

ocupació en el marc de programes com Actúa i 

Ocupa't (anterior Ministeri de Treball, Migracions i 

Seguretat Social i Fons Social Europeu dins del seu 

Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia 

Social), Espai Mòn Banyoles (Obra Social «la Caixa», 

partenariat amb Mòn Banyoles), Xarxa de Centres 

d'Ocupació Ítaca (anterior Ministeri de Treball, 

Migracions i Seguretat Social i Fons Social Europeu), 

Acompanyament a la vida Adulta (Consorci d'Acció 

Social La Garrotxa), projectes finançats per 

l'Institut Municipal de Serveis Socials i el Consorci 

de Serveis Socials, Ajuntament de Barcelona. 

 

Coneix la història d‟Ismail, beneficiari del 

projecte Acompanyament a la vida Adulta. 
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IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES 

 

Prevenció de la violència de gènere 

 

Des de la Fundació Cepaim i, de manera especial des dels 

programes com Tirar endavant, finançat pel anterior 

Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el 

Fons d'Asil Migració i Integració, treballem amb dones i 

homes per a brindar-los, a través de formacions i tallers, 

eines pràctiques per a la promoció de relacions no 

violentes i la prevenció de violències de gènere. 

 

En 2019, a través del centre de Barcelona, es van atendre  

77 persones beneficiàries (44 dones i 33 homes) i es van 

realitzar 5 cursos i tallers als quals van assistir 96 

participants: Dinamitzadora comunitària per a la 

prevenció de la Violència de Gènere» (43 dones i 3 

homes); Taller Homes de cure'S (26 homes); 

Sensibilització i prevenció de la violència de gènere, Joves 

de cure'S (12 homes) i el Taller Tirar endavant (12 

dones). 

DES. 19:. El projecte “Tirar endavant” de Fundació 

Cepaim rep un esment especial per part de la Lliga 

Espanyola de l'Educació. 
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INTEGRACIÓ DE PERSONES MIGRANTS  

EN LA COMUNITAT 

La Interculturalitat, juntament amb la Igualtat i la 

Convivència representen uns dels tres eixos transversals que 

guien totes les accions de Cepaim. En el marc dels projectes 

que realitzem en aquest àmbit, la Comunitat Autònoma de 

Catalunya ha realitzat 438 accions de participació social i 

convivència intercultural per a contribuir al foment de la 

participació, apoderament, capacitació i lideratge de les 

dones immigrants («Nos-Otras», Barcelona), per a facilitar la 

inclusió, la dinamització comunitària i la participació social 

en zones d'inclusió (Barcelona i Banyoles), desenvolupar 

projectes d'intervenció comunitària intercultural («Proyecte 

ICI», Banyoles - Girona) i projectes de mediació per al Foment 

de la Salut Comunitària Intercultural Proyecte Cultura 

Saludable», Barcelona), al mateix temps que ha posat en 

marxa iniciatives per a informar la població estrangera dels 

diversos serveis de l'ajuntament i treballar per l'acostament 

d'aquesta població amb l'administració («Acció Comunitària 

a Figueres» – Girona). 

 

 

Finançadors: Nos-Otras (anterior Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat 

Social i Fons d'Asil, Migració i Integració); Programa Integral per a la inclusió, la 

dinamització comunitària i la participació social en zones d'inclusió (Ministeri 

de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat amb càrrec a l'assignació tributària sobre la 

renda de les persones físiques); Projecte ICI (Fundació «la Caixa»); Projecte 

Cultura Saludable (anterior Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social - 

Fons d'Asil, Migració i Integració) i Acció Comunitària a Figueres (Ajuntament 

de Figueres). 

 

438 
accions de participació 

social i convivència 

intercultural 

Curs interculturalitat: gestionar i treballar en 

espais culturalment diversos (Barcelona). 
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156 
persones beneficiàries del 

projecte de Mediació 

Intercultural en Àmbit 

Penitenciari 

 

 

 

En el marc dels serveis que brindem als 

sectors més vulnerables de la societat, 

duem a terme en la Comunitat Autònoma 

de Catalunya accions de mediació 

intercultural en diversos centres 

penitenciaris (Puig dels Basses, Quatre 

Camins, Joves). A través d'aquest projecte, 

finançat per la Generalitat de Catalunya, 

hem atès  156 persones (8 dones i 148 

homes) de 25 nacionalitats diferents amb 

els qui s'han desenvolupat accions 

continuades en mediació intercultural, 

assessorament, formació, habilitats socials, 

sensibilització social, treball en xarxa. 

 
 

 

 

INTEGRACIÓ DE PERSONES MIGRANTS  

EN LA COMUNITAT 
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INTERVENCIÓ EN 

ASSENTAMENTS XABOLISTES 

 

En 2019, 700 persones en situació d'urgència 

social han rebut suport social i per a la cobertura 

de les seves necessitats bàsiques (higiene, vestuari, 

alimentació). 

 

D'aquest total, 408 beneficiaris/es (115 dones i 

293 homes) han estat ateses en el marc de les 

actuacions d'atenció humanitària a persones 

immigrants segons el que s'estableix en el Reial 

decret 441/2007, de 3 d'abril. Ministeri d'Inclusió, 

Seguretat Social i Migracions. Així mateix, 292 

beneficiaris/es (71 dones i 125 homes) han estat 

atesos/es com a part de les actuacions en 

assentaments amb persones i famílies en situació 

d'urgència social, finançat per la Generalitat de 

Catalunya. *Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies. 

 

700 
persones en situació d'urgència social 
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RETORN VOLUNTARI PRODUCTIU I 

ASSISTIT 

40 
projectes de retorn voluntari 

 

 

El Programa Retorn Productiu té com a objectiu facilitar el 

retorn al seu país a aquelles persones immigrants nacionals 

senegaleses que tinguin una idea de negoci. 

 

Per altra part, el Programa de Retorn Assistit va dirigit a 

aquelles persones immigrants que es troben residint a 

Espanya, tant en situació administrativa regular, com a 

irregular, i que per diversos motius han pres la decisió de 

tornar al seu país d'origen, trobant-se en una situació de 

vulnerabilitat social. 

 

En el marc d'aquest programa (anterior Ministeri de Treball, 

Migracions i Seguretat Social i Fons d'Asil, Migració i 

Integració), en 2019 el Centre de Barcelona ha gestionat 40 

projectes de retorn voluntari (22 dones i 18 homes). 
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Les institucions, entitats i empreses de la Comunitat 

Autònoma de Catalunya es configuren com a part dels 

principals grups d'interès de Fundació Cepaim, ja que 

gràcies a elles es creen llaços de col·laboració en 

diferents nivells que permeten la signatura de convenis 

per a dur a terme formacions en competències 

transversals i tècniques, a més de la realització de 

pràctiques no laborals que faciliten l'obtenció d'un treball 

a persones de baixa ocupabilitat. 

 

El treball de prospecció d'ofertes laborals que realitzen 

els nostres equips també és clau per a aconseguir 

l'acostament entre les entitats/empreses i els nostres 

beneficiaris/es que busquen inserir-se en el mercat 

laboral. 

 

GESTIÓ AMB ENTITATS I CONVENIS 

20 
Convenis amb empreses i entitats 

64 
Entitats i empreses contactades 

 

63 
Actuacions en prospecció d'ofertes 

laborals en institucions, entitats i 

empreses 

 

Fundació Cepaim participa en la Jornada de reflexió “La integració 

d'immigrants a Europa: obstacles i reflexions” a Barcelona. 



ELS NOSTRES 3 CENTRES A 

CATALUNYA 



Memoria 2019: Comunidad Autónoma de Andalucía y Ceuta 

En 2019 el centre de Barcelona ha gestionat 

projectes en les 7 àrees d'intervenció: Acollida i 

Protecció Internacional, Ocupació i Formació, 

Igualtat i No Discriminació, Interculturalitat i 

Desenvolupament Comunitari, Habitatge, Joves i 

Famílies. 

El centre de Barcelona es caracteritza per la seva 

riquesa en diversitat cultural i de gènere. 

En 2019, constituïm un equip de 35 professionals 

(17 dones i 18 homes) procedents de 5 

Comunitats Autònomes i 13 països. La gestió de 

la diversitat és un dels grans reptes de la nostra 

civilització per la qual cosa el Pacte Nacional per 

a la Interculturalitat de la Generalitat de 

Catalunya és una aposta política que Fundació 

Cepaim valora positivament, aportant la seva 

llarga experiència en els espais de participació 

reservats per a les entitats socials. 

— Atabbe Mané Dieme, Coordinador del Centre de Barcelona. 

2.459 persones ateses (Dones 311 - Homes 2.148)  

Centre de Barcelona 

Així mateix, hem signat 13 convenis amb institucions i 

organitzacions locals com la Fundació FICAT, la 

Universitat de Vic, convenis per a estudiant en Pràctiques 

amb la Fundació Surt, amb la Universitat de Barcelona, la 

Fundació Pere Tarrès, l„Institut Municipal de l'Habitatge, 

la Rehabilitació de Barcelona i la Fundació Hàbitat3, entre 

altres. 
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Memoria 2019: Comunidad Autónoma de Andalucía y Ceuta 

En 2019 el centre d'Olot ha gestionat projectes en les 

4 àrees d'intervenció: Acollida i Protecció 

Internacional, Ocupació i Formació, Joves i Família i 

Interculturalitat i Desenvolupament Comunitari. 

El centre d'Olot, amb un equip jove, dinàmic, divers, 

treballa per a garantir els drets de les persones 

usuàries i per al seu benestar. Treballem per al 

foment de la convivència, la interculturalitat en el 

territori i per a fer visible la labor de la nostra entitat 

i els programes d'acollida de persones vulnerables. 

Amb l'objectiu de tenir més presència i visibilitat en 

el territori, hem rebut 22 alumnxs, acompanyats per 

dos docents de l’Institut la Garrotxa , els alumnes 

van poder conèixer de primera mà, a través de les 

explicacions dels professionals de la nostra fundació, 

el programa de protecció Internacional i la labor de 

la fundació Cepaim en el territori. 

— Anouar Tayebi, Coordinador de Centre de Banyoles i Olot. 

781 persones ateses (Dones 105 - Homes 676)  

Centre d´Olot 

Així mateix, hem signat 3 convenis amb institucions i 

organitzacions locals com el Consorci Acció Social la 

Garrotxa, l‟Associació Garrotxa Diversa i la Universitat de 

VIC. 
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Memoria 2019: Comunidad Autónoma de Andalucía y Ceuta 

En 2019 el centre de Banyoles ha gestionat projectes 

en les 2 àrees d'intervenció: Ocupació i Formació, 

Interculturalitat i Desenvolupament Comunitari. 

El centre de Banyoles, des del 2013, està 

treballant per a la interculturalitat i el 

desenvolupament comunitari a través de 

projectes comunitaris que tenen com a 

objectiu, el foment de la participació , la 

convivència i la igualtat en un territori divers 

amb una gran riquesa. El dia 13 de desembre 

del 2019, es va inaugurar “l’espai Jove”, un 

espai per a Joves participants del projecte 

d’Acció Comunitària per la Convivència a 

Banyoles. Un espai fet per i  a Els/les 

mateixos/es joves, un punt de referència per 

als joves del barri. 

— Anouar Tayebi, Coordinador de Centre de Banyoles i Olot. 

182 persones ateses (Dones 107 - Homes 75)  

Centre de Banyoles 

Així mateix, hem signat 4 convenis amb institucions i 

organitzacions locals com la Fundació Pagesos Solidaris, 

l‟Associació Mon Banyoles, La Fabrica i el Consell 

comarcal Pla d'Estany. 
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LES NOSTRES ALIANCES 

Entitats 

Acisi 

Casc 

Avv Besós 

Avv Poble Nou Apropem-nos 

SAIER 

Accem 

Cear 

FICAT 

Putxet 

Creu Roja 

Fedelatina 

Bayt al Thaqafa 

Universitat de Vic 

Universitat de Barcelona 

Centres Cívics 

Centres d'Oci 

Barcelona Activa 

Fòrums 

 ECAS Girona 

Plataformes y Xarxes 
 

Taula de Ciutadania i Immigració 

ECAS 

OND 

NAUSICAA 

Comitè d‟Acollida per als Personis Refugiades 

Asil.cat 

XAPSLL 

Xarxa Suport Assentaments 

Xarxa Antirumors 

Taula Retorn Voluntari 

PTS 

 

«Cepaim participa en el 

desenvolupament d'una estratègia 

comuna d'aliances en el tercer sector. 

Estableix estratègies de cooperació 

amb les administracions públiques, el 

teixit econòmic i empresarial i altres 

agents socials tant en el pla nacional 

com internacional, a més de participar 

en grups de pressió social, política i/o 

econòmica per a generar canals 

d'influència i opinió» Punxa aquí les 

nostres aliances a nivell estatal i 

internacional 

Institucions Educatives 

Institucions Públiques 

 
INSTITUCIONS LOCALS 

Consorci de Serveis Socials de Barcelona 

Consorci d‟Acció Social la Garrotxa. 

Ajuntament d'Olot. 

Ajuntament de Banyoles. 

Ajuntament de Barcelona 

 

DIPUTACIONS 

Diputació de Girona  

 

ADMINISTRACIÓ 

AUTONÒMICA 

Generalitat  de Cataluña 

 

 

Organitzacions 

empresarials 

La Fageda 

Fundació Pagesos Solidaris 

http://cepaim.org/fundacion/politica-de-alianzas/
http://cepaim.org/fundacion/politica-de-alianzas/
http://cepaim.org/fundacion/politica-de-alianzas/


ELS NOSTRES CENTRES 

Barcelona 

Carrer Aragó, 281, 2n 2a 

(CP 08009), Barcelona. 

Tel. 934 87 36 16/647 72 27 12 

>> Serveis del Centre 

 

Olot 

 Carrer Mossèn Gelabert, 9 

(CP. 17800) Olot , Girona. 

Tel. 687 213 827 

>> Serveis del Centre 

 

«Amb una xarxa de 34 centres 

territorials que continuaran creixent en 

2020, Fundació Cepaim és present en 9 

Comunitats Autònomes i una ciutat 

autònoma en l'Estat Espanyol, comptant 

amb presència al Marroc i una delegació 

estable al Senegal»  

Punxa aquí per a més detalls. 

Banyoles 

Carrer Mossèn Constans 241, Baix 

(CP 17820) Banyoles, Girona. 

Tel. 617 920 715 

>> Serveis del Centre 
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http://cepaim.org/fundacion/centros-cepaim/barcelona/
http://cepaim.org/fundacion/centros-cepaim/centros-cepaim-olot-girona/
http://cepaim.org/fundacion/centros-cepaim/
http://cepaim.org/fundacion/centros-cepaim/centros-cepaim-banyoles-girona/


FINANÇAMENT 2019 

Memòria Anual 2019: Catalunya 

Centres AUTONÒMIC ESTATAL EUROPEA LOCAL PRIVATS PROPIS 
Total 

general 

BARCELONA 201.854,68 € 1.320.470,64 €   82.509,31 € 14.339,70 € 4.851,41 € 1.624.025,74 € 

BARCELONA 201.854,68 € 1.320.470,64 €   82.509,31 € 14.339,70 € 4.851,41 € 1.624.025,74 € 

GIRONA 50.632,07 € 620.455,20 €   104.344,52 € 84.938,49 € 2.692,14 € 863.062,42 € 

BANYOLES 31.705,40 € 37.150,66 €     81.637,58 € 1.639,65 € 152.133,30 € 

OLOT 18.926,66 € 583.304,55 €   104.344,52 € 3.300,91 € 1.052,49 € 710.929,13 € 

CATALUNYA 252.486,75 € 1.940.925,84 €   186.853,83 € 99.278,19 € 7.543,55 € 2.487.088,16 € 



25 anys treballant per
la Interculturalitat, 
la Convivència i 
la Igualtat
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>>Descàrrega el PDF en la nostra Web

www . c e p a im . o r g

https://twitter.com/FundacionCepaim
https://www.instagram.com/fundacioncepaim/?hl=es
https://www.facebook.com/fundacion.cepaim

