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Comunitat Valenciana
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.
Així, li dona 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 la necessària 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.
Treballem 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
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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.

LA NOSTRA ORGANITZACIÓ

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 humanitària, 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, a través de la gestió de 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
CONSELL DE DIRECCIÓ

CONSELL AUTONÒMIC

§ President: Juan Antonio Miralles Ortega.

§ Comunitat Valenciana

§ 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.

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: "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

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

PERSONAL CONTRACTAT EN L’ENTITAT ANY 2019*

PERSONAL PER DIVERSITAT FUNCIONAL EN 2019*

DONES

HOMES

TOTAL

NO DIVERSITAT FUNCIONAL

DIVERSITAT FUNCIONAL

TOTAL

593
67%

289
33%

882
100%

862
98%

20
2%

882
100%

TIPOLOGIA DE CONTRACTES ANY 2019

ACCIONS FORMATIVES

FIXOS

TEMPORALS

TOTAL

NOMBRE D’ACCIONS FORMATIVES

207
22%

675
78%

882
100%

NOMBRE DE PERSONES FORMADES

PERSONAL PER ORÍGEN EN 2019

134
664

PERSONAL VOLUNTARI EN 2019*

ESPANYOLS/LES

ALTRES PAÏSOS

TOTAL

DONES

HOMES

TOTAL

720
82%

162
18%

882
100%

319
63%

187
37%

506
100%

PROTAGONISTES
EL TREBALL DE FUNDACIÓ CEPAIM EN XIFRES
*Les dades corresponen al període complet de l’any 2019.

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...

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
TOTAL

37%
100%

EDATS
Més de 45
36 a 45
25 a 35
18 a 25
Menys de 18
TOTAL

16,35%
22,38%
30,69%
15,57%
15,00%
100%

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

PARTICIPACIÓ PER EDATS

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:

Total
< 12
13 - 17
18 - 24
25 - 34
35 - 45
> 45
Total

PARTICIPACIÓ PER PAÏSOS

%
24,18%
14,98%
11,17%
15,80%
18,20%
15,67%
100%
LÍNIES D’ACTUACIÓ

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%

Participació i convivència

Ucraïna

0,94%

130

39,16%

Mali

0,61%

Educació

63

18,98%

Altres

5,09%

38

11,45%

Total

100%

33

9,94%

31

9,34%

Promoció de l’ocupació

12

3,61%

Igualtat oportunitats i
perspectiva de gènere
Sensibilització davant la
discriminació
Salut
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%

SEXE
Dones

56,38%

Homes
Total

43,62%
100%

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.
.

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 cadascuna per a
+info

Programa Nos-Otras

Espot emmarcat en el Programa NosOtras: 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

Proyecte EQUI-X

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)

Plataforma www.desactiva.org:
desactivando el racismo y la
xenofobia en el discurso social
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.

#YoSoyRefugio

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

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.

PUBLICACIONS
De les nostres línies d'intervenció
editades durant el 2019
>> Punxa en cadascuna per a descarregar-les

2

4

3
Butlletí setmanal intern ‘Cepaim al Día’
I butlletí extern ‘Cepaim Contigo’

COMUNITAT VALENCIANA

Construir des de les persones i des dels barris una
Comunitat Valenciana més cohesionada, intercultural i
igualitària, continua sent la nostra aposta, el nostre
repte com des dels més de 19 anys d’intervenció i
implementació.
“Gent xicoteta, en llocs xicotets, fent coses xicotetes,
poden canviar el món” Eduardo Galeano.

Gemma Miñarro Toledo
Coordinadora Autonòmica de la
Comunitat Valenciana

Des de la Comunitat Valenciana, i com a coordinadora
autonòmica de la Fundació Cepaim apostem per
desenvolupar processos inclusius, amb base
comunitària, interculturals i igualitaris, que
garantisquen l’accés als recursos públics de les
persones més vulnerables, especialment de la població
migrant, i que alhora contribuïsquen a la
transformació social de la societat valenciana”.
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COMUNITAT VALENCIANA

100 TREBALLADORS/ES

17%
Fixos

83%
Temporals

VALÈNCIA

69 VOLUNTARIS/ES

91%
Espanyols

9% Altres Països
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Els centres territorials de València, Alzira (València)
i Alacant han atès 3.591 beneficiaris/es en 2019
(9% de els/les beneficiaris/es dels programes de
Cepaim a nivell estatal). D'aquest total, 1.480 han
sigut dones i 2.111 homes.

Persones ateses

Accions col·lectives de participació i convivència
(Alacant)

Així mateix, 9.565 participants han resultat
beneficiari/es a València i Alzira de 35 accions
col·lectives en les línies de Sensibilització enfront
de la discriminació; Participació i Convivència;
Educació; Igualtat d’oportunitats i perspectiva de
gènere; Salut; Treball en xarxa; Serveis Socials i
inclusió social; Promoció d’ocupació.

Participació a les ”Festes Populars del barri de
Sant Marcel·lí” 2019 (València)
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PROJECTES EXECUTATS I AJUDES ECONÒMIQUES
En la Comunitat Valenciana s’han gestionat 35 projectes en 3 centres territorials, en el marc
de 8 àrees d'intervenció, havent concedit 10.011 ajudes directes per un import de
1.289.687,86€ a:

1.095

persones

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.
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ACOLLIDA HUMANITÀRIA I PROTECCIÓ
INTERNACIONAL

Fundació Cepaim, com a entitat sense ànims 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 194 estan situades
a la Comunitat Valenciana.
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.
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 seues necessitats
bàsiques per a eixir d'una situació d'alta vulnerabilitat,
adquirir els coneixements necessaris i construir les relacions
que els facen avançar en el seu procés d'inclusió a l‘Estat
Espanyol.
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ACOLLIDA HUMANITÀRIA I PROTECCIÓ
INTERNACIONAL

194
places d'acollida a la Comunitat
Valenciana
En 2019 s'han gestionat:
• 94 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.
• 100 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.
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ASSISTÈNCIA INTEGRAL A FAMÍLIES
I MENORS EN RISC D’EXCLUSIÓ

175
Famílies ateses

171
menors

L’assistència integral a menors, per a la promoció de
l’educació, la sanitat, la qualitat de vida i la protecció dels
drets de la infància, famílies i persones en risc d’exclusió
és una prioritat per a la Fundació Cepaim.

Aquests intervencions es duen a terme a través d’un pla
integral familiar que inclou actuacions en ocupació,
l’àmbit jurídic, habitatge, ajudes pel lloguer i per la
compra de bens i serveis bàsics.
En 2019, 56 famílies (54 dones i 19 homes) han sigut
beneficiaris/es d’aquests plans integrals, finançats per la
Vicepresidència i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives de la Generalitat Valenciana.
Tanmateix, al marc del programa CaixaProinfancia, de
l’Obra Social “La Caixa”, s’han desenvolupat actuacions en
reforç educatiu, educació no formal i temps de lleure,
recolzament educatiu familiar i bens/equipament escolar
als barris Sant Marcel·lí i Patraix (municipi de València), on
s’han atès 119 famílies i 171 menors.
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ACCIONS FORMATIVES

1.050
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, 1.050 persones han
participat en les nostres 168 accions formatives
realitzades en els tres centres de la Comunitat
Valenciana en: aprenentatge de la llengua;
performatives/bàsiques;
Formació
per
a
l’ocupació; Tallers de contextualització; Taller
‘Salir Adelante’; Tallers d’Habilitats Socials, de
Salut i Curs de dinamitzadora comunitària per a
la prevenció de la violència de gènere.

Accions formatives per millorar l’ocupabilitat (València)
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INSERCIÓ LABORAL

199
persones han trobat ocupació

Cepaim Emprende: Activitat de Networking (València)

Com a resultat del treball dels nostres equips en
l'aplicació
d'itineraris
integrats
d'inserció
sociolaboral, 199 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), Xarxa de Centres d'Ocupació Ítaca (anterior
Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i
Fons Social Europeu), Cepaim Emprende (anterior
Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social), I
TAKA SIRA III (Generalitat Valenciana i Fons Social
Europeu), SARA (Institut de la Dona i per a la igualtat
d’Oportunitats), Nuevos Senderos (anterior Ministeri
de Treball, Migracions i Seguretat Social i Fons Social
Europeu) i Nuevos Senderos (Generalitat Valenciana
a través de l‘IRPF autonòmic).
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INTEGRACIÓ DE PERSONES MIGRANTS
EN EL MEDI RURAL

¿Per què treballem el desenvolupament rural?
Segon l’últim informe «Situación y diagnóstico del medio
rural en España. PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL 2014-2020», editat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, el 68,5% del territori de la Comunitat Valenciana
es considera superfície rural.
El desequilibri demogràfic entre l’interior i el litoral provoca
que, tot i que la ciutat de València siga una de les més
densament poblades de l’Estat Espanyol amb 1.424,33
hab/Km, en zones de l’interior de la Comunitat que formen
part de la Sierra Celtibèrica, es registre una baixa densitat de
població com a conseqüència del procés de despoblació del
medi rural.
El medi rural atresora, però, un important patrimoni natural,
paisatgístic i cultural que genera una sèrie d’oportunitats
que poden afavorir processos d’inclusió social i que poden
contribuir a la dinamització i el desenvolupament econòmic
de les comunitats rurals.
Treball amb una família del projecte ‘Nuevos
Senderos’ al medi rural de València
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INTEGRACIÓ DE PERSONES MIGRANTS
EN EL MEDI RURAL

Formació i inserció sociolaboral
En el marc de programes com Nuevos Senderos, (anterior
Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i Fons
Social Europeu) i Nuevos Senderos (Generalitat Valenciana a
través de l’IRPF autonòmic), els centres de València i Alacant
han atès a 94 participants directes (53 homes i 41 dones), en
37 municipis. Alhora que s’han prospectat 15 empreses
rurals valencianes. Així mateix, 70 persones s’han format en
coneixement del medi rural i accions performatives (tallers
d’Economia Social Solidària: Emprenedoria Cooperativa;
Habilitats i Competències Socials per a l’ocupació;
Competències Digitals per a l’ocupació i Ús d’Internet en la
cerca de feina).
Trasllat de famílies al medi rural
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INTEGRACIÓ DE PERSONES MIGRANTS

567
accions de participació social i
convivència intercultural

Dinamització d’un grup de dones del barri
l’Alquerieta (Alzira) >>Punxa per vore el vídeo

La interculturalitat, junt amb la Igualtat i la Convivència
representen un dels eixos que guien totes les accions de
Cepaim. En el marc dels projectes que realitzem en aquest
àmbit, la Comunitat Valenciana impolsa sis d’ells, a través
dels quals hem dut a terme 567 accions de participació
social i convivència, durant les quals hem atès 2.113
beneficiari/es (1.270 dones i 843 homes).
Hem focalitzat les nostres accions en contribuir al foment de
la participació, empoderament, capacitació, i lideratge de les
dones migrants («Nos-Otras», València), i consolidat un grup
de joves que fomenten les relacions interculturals («Projecte
JOVENS A PER SANT MARCEL·LÍ”, València). En 2019 també
hem treballat per a facilitar la inclusió, la dinamització
comunitària i la participació social (València), hem
desenvolupat programes de promoció de la convivència i
intervenció comunitària intercultural en barris d’alta
diversitat (”Comunitat intercultural”, Alzira) i fomentant la
“Cultura Saludable” (Alzira), al temps que hem posat en
marxa iniciatives per a millor les condicions de convivència i
cohesió social a través de actuacions d’inclusió social
destinades al conjunt de veïns i veïnes del barri l’Alquerieta
(Alzira).
Finançadors: Nos-Otras (anterior Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat
Social i Fons d'Asil, Migració i Integració); Project JOVENS A PER SANT
MARCEL·LÍ (Fundació “La Caixa”), Programa Integral per a la inclusió, la
dinamització comunitària i la participació social en zones de inclusió (Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat amb càrrec a l'assignació tributària sobre la
renda de les persones físiques); Projecte Comunitat Intercultural (Direcció
General d'Inclusió i Atenció Humanitària; anterior Ministeri de Treball, Migracions
i Seguretat Social; Fons d'Asil Migració i Integració). Projecte Cultura Saludable
(anterior Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i Fons d'Asil Migració i
Integració) i Alzira Diversa (Ajuntament d’Alzira)
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IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES

Inserció sociolaboral
violència de gènere

i

prevenció

de

la

A través de programes com SARA (IMIO), es treballen
itineraris d’inserció sociolaboral amb dones i, de manera
especial, des dels programes com Salir Adelante (MTMSS
i FAMI), Salir Adelante (IRPF autonòmic) i EQUI-X
(Comissió Europea, Rights, Equality and Citizenship
Programme), treballem tant amb dones i homes adults
com amb joves per donar-les a través de formacions i
tallers, eines pràctiques per a la promoció de relacions
no violentes i la prevenció de les violències de gènere.
En 2019 la Comunitat Valenciana va atendre 395
persones beneficiaries a través dels seus centres a Alzira
(302: 62 dones i 140 homes) i València (93: 66 dones i
93 homes.

DES. 19:. El projecte “Salir Adelante” de Fundació
Cepaim rep un esment especial per part de la Lliga
Espanyola de l'Educació.
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IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES

Treball amb empreses
A València, com a Madrid i Múrcia, es va dur a terme
en 2019 el projecte “Gestión de la Diversidad en
entornos profesionales” finançat per l’anterior
Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social en
el marc del qual es van desenvolupar trobades i
esmorzars amb empreses, formacions online in
presencials i l’entrega dels “II Reconocimientos de
Buenas Prácticas en materia de Geestión de la
Diversidad”, aconseguint als tres territoris la
participació de 351 assistents (244 dones i 107
homes) i 177 organitzacions.
Fundació Cepaim, en col·laboració
amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació (actual Conselleria de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica) de la
Generalitat Valenciana, junt amb Fevecta Coop. Valenciana,
la Cambra de Comerç i Indústria i Fundación ÉTNOR van
celebrar l'entrega dels II Reconocimientos de Buenas
Prácticas en Materia de Gestión de la Diversidad a pimes i
entitats no lucratives.
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ACCÉS A L’HABITATGE

178
persones han tingut accés
o han pogut mantindre el
seu habitatge
En 2019, 110 beneficiari/es (60% dones, 40% homes i 0,9%
menors de 18 anys) han accedit o han pogut mantindre el seu
habitatge en el marc del programa “Accés i Gestió de
l’habitatge”, finançat
per la
Generalitat
Valenciana,
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
Tanmateix, com a part de la Xarxa Solidària d’Habitatge –Red
Solidaria de Vivienda- (Generalitat Valenciana, Vicepresidència
i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives) gestionem
l’habitatge a 68 persones (48,5% homes, 51,5% dones i 42,6%
menors de 18 anys).
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INTERVENCIÓ EN
ASSENTAMENTS XABOLISTES

168
persones en situació d'urgència social
En 2019, 168 persones en situació d'urgència
social han rebut suport social i per a la cobertura
de les seues necessitats bàsiques (higiene, vestuari,
alimentació).
D'aquest total, 70 beneficiari/es (7% dones i 93%
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, 98
beneficiari/es (31% dones i 69% 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
Valenciana i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives.
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RETORN VOLUNTARI PRODUCTIU

44

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 tinguen una idea de negoci.
Per altra part, el Programa de Retorn Assistit va dirigit a
aquelles persones immigrants que es troben residint a
l’Estat Espanyol, 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 s’han gestionat sis projectes de retorn
voluntari productiu (28 dones i 10 homes).
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GESTIÓ AMB ENTITATS I CONVENIS

15
Convenis amb empreses i entitats

247
Entitats i empreses contactades

260

Les institucions, entitats i empreses de la Comunitat
Valenciana 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 possibiliten 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
beneficiari/es que busquen inserir-se en el mercat
laboral.

Actuacions en prospecció d'ofertes
laborals en institucions, entitats i
empreses
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DONACIONS

Vam rebre l’aportació econòmica del Fútbol Club
de l’EU_IPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la
UE), amb motiu del seu triomf a la FC OAMI
Charity Cup.
A més, durant 2019, vam sumar suports de
persones sòcies col·laboradores i donacions
puntuals en tota la Comunitat Valenciana.
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ELS NOSTRES 3 CENTRES A LA
COMUNITAT VALENCIANA

Centre de València

2.385 persones ateses (Dones 1084 – Homes 1301)
En 2019 el centre de València s’han gestionat
projectes en les 8 àrees d'intervenció: Acollida i
Protecció Internacional, Ocupació i Formació,
Igualtat i No Discriminació, Interculturalitat i
Desenvolupament Comunitari, Habitatge i Exclusió
Residencial, Joves i Famílies i Cooperació i
Codesenvolupament.

Així mateix, hem signat 12 convenis amb empreses per a
intermediació laboral, formació i sensibilització (entre
elles, Limpieza LAC i CEE ILUNION HOTELS LEVANTE).
També amb centres formatius per la realització de
pràctiques (CF Folgado, CF Rodrigo Giorgeta, Escuela San
José, IES Jordi Sant Jordi, Universitat de València i
Universitat Catòlica de València) i amb municipis rurals
Cortes de Arenoso.

Tindre accés a un servei jurídic especialitzat en
Estrangeria és fonamental per a que les persones
en situació administrativa irregular puguen
conèixer els procediments, regularitzar la seua
situació i, així, accedir en condicions d’igualtat
als drets i deures de ciutadania. És aquesta
l’única manera d’eixir de la invisibilitat, de
l’economia submergida i de l’exclusió social. A
través del projecte I TAKA SIRA III (cofinançada
per la UE a través del Programa Operatiu del FSE
de la Comunitat Valenciana), en 2019 contribuïm
des del centre de València a la inserció de 19
persones i la formació de 40”.
— Rubén Romero, coordinador del centre del València.
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Centre d’Alacant
781 persones ateses (Dones 105 - Homes 676)
En 2019 el centre d’Alacant ha gestionat 10 projectes
en les 3 àrees d'intervenció: Acollida i Protecció
Internacional, Habitatge i Exclusió Residencial i
Desenvolupament Rural.

Així mateix, hem signat 3 convenis amb Amplifon
(reducció de preus en aparells auditius), amb l’Agència de
Dinamización Rural Buscatierras S.L i amb el Grup d’Acció
Local Rural Muntanya d’Alacant.

Les jornades de Portes Obertes celebrades al 2019
amb motiu del nostre 25º aniversari van ser
l’oportunitat per convocar a tota la comunitat a viure
una jornada diversa amb l’equip del centre
d’Alacant. A través de diferents activitats com
l’exposició fotogràfica “Cepaim en primera persona”,
el Mural del Mundo, el vídeoforum, la classe de
danses africanes i l’esmorzar intercultural, vam
generar un espai de trobada i també de
reconeixement amb entrega de diplomes al nostre
grup de voluntari/es”.
— Marta Alcantara, coordinadora del centre d’Alacant.
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Centre d’Alzira
2385 persones ateses (Dones 1084 - Homes 1301)
En 2019 el centre d’Alzira (València) ha gestionat
projectes en 3 àrees d'intervenció: Acollida i Protecció
Internacional,
Igualtat
i
No
Discriminació
i
Desenvolupament Comunitari.

Així mateix, i per la feina de base comunitària
desenvolupada durant més de 10 anys, manté
col·laboració activa amb més de 20 organitzacions
locals, privades i públiques. A més de mantindre el
treball
col·laboratiu
amb
l’Ajuntament
d’Alzira,
concretament amb la Conselleria de Serveis Socials, amb
qui vam desenvolupar un projecte comú, ALZIRA
DIVERSA, per treballar l’acció comunitària amb els barris
de l’Alquerieta i l’Alquenència.

Totes deixem anar un fil, com els cucs
de seda. Roseguem i ens disputem les
fulles de la morera. Però eixe fil, si
s’entrecreua, si s’entrellaça, pot fer un
preciós tapís, una tela inoblidable”
— Aida Romà, coordinadora del centre d’Alzira.
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LES NOSTRES ALIANCES
Entitats

Institucions Educatives

Plataformes i Xarxes

Treballem en aliança amb més

+ de 20 centres educatius als que
treballem amb alumnes de
primaria i secundaria, així com
amb els equips docents.

EAPN-CV
REAPSHA -Red de Entidades para la Atención a
Personas Sin Hogar d’AlacantPlataforma Sense Llar de València
Grup de Debat per la Igualtat d’Alzira
Red Territorial de SAODVRE.
RSC en acción
Projecte MIH SALUD (Alzira i València)
Plataforma CEDAW del País Valencià.
Plataforma por la Igualdad de Derechos de la
Empleada de Hogar

d’una centena d’entitats socials
publiques i privades, així com
als diferents grups de treball
que es conformen en cadascun
dels territoris als que
intervenim.

Amb la Universitat de València,
Universitat Politècnica de
València, Universidad Miguel
Hernández d’Elx i la Universitat
d’Alacant.

Fòrums

Institucions Públiques

Comissió Mixta d’Atenció i
Acollida a les persones refugiades
i desplaçades, coordinat per la
Generalitat Valenciana.

INSTITUCIONS LOCALS
Ajuntament de València
Ajuntament d’Alzira
Ajuntament d’Alacant
Així com altres ajuntaments de la
Comunitat Valenciana.

Consell Municipal d’Immigració a
València
Consell d’Acció Local d’Alzira.

ADMINISTRACIÓ
AUTONÒMICA
Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, Generalitat Valenciana.
Conselleria de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i
Cooperació, Generalitat Valenciana.

«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 per
conèixer les nostres aliances a nivell
estatal i internacional

ELS NOSTRES CENTRES
València
Carrer Marques de Campo, nº 16, Bajo izq.
(CP. 46007) València .
Tel. 96 392 53 02
>> Serveis del Centre

Alzira
Carrer Tejar Martí, nº 17.
(CP. 46600) Alzira, València.
Tel. 661 867 995
>> 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.

Alacant
Avinguda d’Alcoi, 105, entresòl.
(CP 03009) Alacant.
Tel. 637 278 693
>> Serveis del Centre
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FINANÇAMENT 2019

Centres
ALACANT
ALACANT
VALÈNCIA
ALZIRA
VALÈNCIA

COMUNITAT
VALENCIANA

AUTONÒMIC

ESTATAL

EUROPEA

LOCAL

PRIVATS
2.319,35 €

PROPIS

27.344,39 €

1.188.609,92 €

27.344,39 €
170.683,06 €

1.188.609,92 €
2.957.480,72 €
1.003.718,79 €

43.879,17 €
22.091,50 €

47.180,32 €
35.211,42 €

170.683,06 €

1.953.761,93 €

21.787,67 €

11.968,90 €

2.319,35 €
1.570,92 €
205.798,26 €
724,36 €
256,98 € 1.061.278,69
€
205.798,26 €
467,38 €

198.027,46 €

4.146.090,64 €

43.879,17 €

47.180,32 €

208.117,61 €

Total general

1.570,92 € 1.219.844,58 €
1.219.844,58 €
3.425.745,89 €
1.003.718,79 €
2.364.467,21 €

2.295,28 € 4.645.590,47 €
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25 anys treballant per
la Interculturalitat,
la Convivència i
la Igualtat
>>Descarrega el PDF en la nostra Web

www.cepaim.org

