MEMÒRIA 2020:
COMUNITAT VALENCIANA

Presentació
Hem viscut un any històric, sense
precedents per a aquesta generació.
Durant
el
2020,
hem
hagut
de
reorganitzar-nos i repensar-nos com a
entitat,
com
a
treballadores
i
treballadors i com a persones per tirar
endavant en un context inèdit, que ha
tocat tots i cadascun dels aspectes de
les nostres vides.

Han estat mesos on hem vist com
diverses realitats socials en les que
venim treballant a Cepaim des de fa
anys i que romanien invisibilitzades
per una important part de la societat,
s'han fet visibles.
El 2020 va posar sobre la taula una
terrible realitat oculta per a la immensa
majoria

de

persones,

assentaments
persones

on

exposades
treballen

malviuen

migrants

infrahumana.

com

en

les

els

milers

de

una

També
la

són

situació

han

precarietat
persones

estat
en

què

dedicades

al

sector de les cures, amb uns nivells
d'economia submergida no admissibles;
la bretxa digital de famílies en situació
de vulnerabilitat que els ha impedit als
seus

fills

i

filles

seguir

les

tasques

educatives; les situacions de violència de
gènere que s'han vist agreujades durant
el confinament; la realitat de les dones
víctimes de tracta amb fins d'explotació
sexual, entre d'altres.
La crisi sanitària també va ser el moment
en què vam veure com el virus es va
utilitzar

d'excusa

per

manifestar

el

racisme i la xenofòbia, i per això vam
posar

el

focus

sensibilització
responsabilitat

en

que

campanyes
apel·laven

social

de

a

de
la

totes les

Persones, recordant-nos que el major
virus a què podem estar exposats és la
insolidaritat.

Així mateix, el 2020 no només ens
ha ajudat a visibilitzar les diverses
realitats socials que romanien fora
de l'agenda mediàtica i social sinó
també a comprendre que totes i
tots, sense distincions, som igual de
vulnerables davant una pandèmia
com la COVID-19 i que calia
#CuidarParaCuidarnos.
Com a entitat de l'àmbit social que
treballa des de fa 27 anys amb persones
en situació d'alta vulnerabilitat, vam
haver de respondre en moments de
tensió amb maduresa, tranquil·litat,
implicació, compromís i responsabilitat,
però també sabíem que per poder
cuidar, havíem de cuidar-nos tant a
nosaltres com a les nostres famílies. Per
a això, vam posar en marxa mesures
compassades
a
l'evolució
de
les
circumstàncies que fossin coherents amb
la nostra declaració de principis i valors i
que acreditessin la nostra responsabilitat
social interna i externa.
Per tot això, és la nostra intenció
compartir en la present Memòria
d'activitats la gran tasca dels nostres
equips i voluntaris/es en un any tan
complex
i
desafiant
i
agrair,
especialment, els innombrables gestos
de solidaritat rebuts i el suport de les
administracions
públiques,
entitats
finançadores i col·laboradores, empreses
i organitzacions que s'han unit a Cepaim
perquè ningú es quedés enrere.
Patronat Fundació Cepaim.
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MISSIÓ

Promoure un model de societat inclusiva i intercultural que faciliti el
ple accés als drets de ciutadania de les persones més vulnerables de
la nostra societat i, de forma especial, de les persones migrants,
desenvolupant polítiques de lluita contra qualsevol forma d'exclusió
social i col·laborant en el desenvolupament dels territoris locals i dels
països d'origen dels/de les migrants.

Cepaim és una organització independent, cohesionada i
sostenible que dóna respostes a dinàmiques socials
relacionades amb el fet migratori i amb els processos
d'exclusió social. Referent pràctic i teòric en l'aplicació
coherent de polítiques transversals d'interculturalitat,
gestió de la diversitat, igualtat de gènere, cohesió social,
desenvolupament local i codesenvolupament, prenent com
a base d'actuació el territori.

VALORS

VISIÓ

Són les conviccions més profundes que guien l'acció de
l'organització. Vigilen la rectitud de la Visió, sustenten i
donen cos a la Missió. Creen identitat i marca cultural.

INTERCULTURALITAT

COMPROMÍS

JUSTÍCIA SOCIAL

Apostant pels processos que
contribueixin a millorar la
comunicació, la relació,
l'intercanvi i la integració
intercultural entre persones o
grups que comparteixen un
territori i pertanyen a una o
diverses cultures diferents.

Amb la població que es troba
en
situacions
de
major
vulnerabilitat amb els processos
d'integració intercultural de les
persones immigrades, amb la
convivència i amb la inclusió
social.

Garantint l'accés, en condicions
d'igualtat, als diferents recursos i
serveis per part de la població
més exclosa social, cultural,
política
i
econòmicament.
Apostant per la redistribució de
la riquesa, els recursos i els
serveis.

IGUALTRAT DE TRACTE I
NO DISCRIMINACIÓ

SOLIDARITAT

Fomentant
mesures
que
previnguin, evitin i revelin
pràctiques
individuals
o
col·lectives que tinguin per
efecte el menyscapte dels drets
de qualsevol persona, ja sigui de
manera directa o indirecta, per
raó de sexe, origen, ètnia,
discapacitat, orientació sexual
o edat.

Compartint
i
assumint
els
interessos i necessitats de
persones o grups en situacions
d'especial
dificultat,
particularment les immigrades,
reconeixent la seva capacitat
d'autonomia i tractant d'influir
en els factors que en tals
situacions
els
impedeixen
accedir
al
gaudi
d'unes
condicions de vida dignes.

GESTIÓ DE LA DIVERSITAT

Apostant
per
mesures
positives que permetin la
incorporació de treballadors
i treballadores Immigrants
de divers origen en les
nostres plantilles.

IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES
Promovent la igualtat de drets i de tracte entre les persones d'ambdós sexes, incloent la
perspectiva de gènere en el disseny i execució de totes les actuacions dirigides tant a les persones
usuàries com a la societat en general, així com en l'estructura organitzativa.

PRINCIPIS

Participació, Transformació social, Innovació
permanent, Integritat en les actuacions, Defensa i
extensió dels drets humans, socials i polítics, cohesió i
inclusió social, empoderament i transparència i
coherència en la gestió.

#CuidarParaCuidarnos
Durant el 2020 a Fundació Cepaim no vam tancar les portes
davant la realitat provocada per la COVID-19. Vam adaptar el
treball dels equips als centres territorials perquè cap de les
persones que participaven als nostres programes quedès
desamparada en aquesta situació d'emergència.
Vam centrar els nostres esforços i recursos en
#CuidarParaCuidarnos, oferint el recolzament que necesitaven
aquestes persones, acompanyant-las i essent un referent a
l'Estat espanyol.

Comunicat de
Fundació Cepaim

Jornada Online de Portes
Obertes:
#CepaimDeParEnPar

Missatge d'agraïment a
les persones voluntàries

Missatge als equips:
Gràcies per estar al "peu
del canó"

#CuidarParaCuidarnos:
Continuem conectades durant
el confinament

"Todo saldrá bien"
Missatge d'ànim de nens i
nenes participants dels
nostres programes.
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Patronat
Presidència: Associació Almería Acoge.
Representada per Juan A. Miralles
Ortega.
Vicepresidència: Javier Leunda Casi.
Secretari: Jesús Tolmo García.
Vocals:
Fundació
Sevilla
Acoge:
representada per Omar El Hartiti.
Asociació Acisi: representada per
Paolo Leotti.
Asociació Horuelo: representada per
Esmeralda Millas Mancera.
Membres:
Rosa Bada Jaime.
Dolores Tapia Villa.
Juan José Castillo García.
Juan Sebastián Fernández Prados.
Tania Sofía Moran Bringas.
Rosalia Guntin Ubiergo.
Mohammed Dardour.
Antonio García Nieto.

Consell de
Direcció
President: Juan Antonio Miralles
Ortega.
Director
General:
Juan
Antonio
Segura Lucas.
Subdirector General i Director adjunt
d'Àrees, Innovació i Recerca: Raúl
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.
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ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Comité de
Direcció
• Director General: Juan
Antonio Segura Lucas.
• Subdirector General i
Director Adjunt d'Àrees,
Innovació i Investigació:
Raúl Martínez Ibars.
• Direcció Adjunta de
Coordinació Territorial i
Cultura de Qualitat: Mª
Dolores Birruezo Juárez.
birruezo@cepaim.org
• Direcció Adjunta
d'Administració, Gestió i
Planificació Pressupostària:
Juan Francisco Cánovas
Cañavate.
administracion@cepaim.or
g

• Direcció Adjunta de
Polítiques de Personal,
Formació, Voluntariat i
Responsabilitat Social
Interna: Julia Rubio Marín
laboral@cepaim.org

Árees de Gestió
Gabinet de
Direcció

• Direcció Adjunta
d'Estratègies de
Comunicació,
Sensibilització i Relacions
Públiques:
Daniel Lavella Clemares
daniel@cepaim.org
• Representant de Taules
Territorials de Centres:
Albert Bitoden.
algeciras@cepaim.org
• Representant del Consell
Autonòmic: Gemma
Miñarro Toledo.
cvalenciana@cepaim.org

• Prefectura de
Gabinet:
María Luisa González
Muñoz

• Departament d'Aliances,
Incidència i Internacional:
Ignacio Hernández
juridico@cepaim.org

• Departament de
Gestió de Projectes:
María Luisa González
Muñoz
proyectos@cepaim.org

• Servei Crees.
Cultura Responsable Economía Social:
Juan Nicolás Martínez
crees@cepaim.org

• Departament Jurídic:
Marta Hernández
Hernández
juridico@cepaim.org

• Departament
d'Informàtica,
Desenvolupament
Tecnològic i Gestió del
Coneixement:
Miguel Angel Vera
Baceta.
innovacion@cepaim.org

• Representant de la Taula
d'Àrees: Lola Alcaraz Gómez.
acogida@cepaim.org

Coordinacions
Autonòmiques
• Comunitat Valenciana:
Gemma Miñarro Toledo
cvalencia@cepaim.org

• Aragó:
Pilar Bernardó Marrero
aragon@cepaim.org

• Comunitat de Madrid:
Ángel Carrasco Cabrero
cmadrid@cepaim.org

• Catalunya:
Raúl Martínez Ibars
catalunya@cepaim.org

• Regió de Múrcia:
Pedro López López
rmurcia@cepaim.org

• Extremadura
Mehrad Alizadeh
extremadura@cepaim.org

• Castella i Lleó:
Laura García Lamata
castillayleon@cepaim.org

• Andalusia
Javier Pérez Cepero
andalucia@cepaim.org

• Castella-La Manxa:
• Ciutat Autònoma de
Adolfo Patón Monge
Ceuta
castillalamancha@cepaim.org Javier Pérez Cepero
cceuta@cepaim.org

Coordinacions
d'Àrees
• Acollida i Protecció
Internacional:
Lola Alcaraz Gómez;
Abdelkader Atef El
Messari; Raquel Barón
Jiménez
acogida@cepaim.org
• Ocupació i Formació:
Susana Enjolras Aguado
empleo@cepaim.org
• Intervenció amb Joves i
famílies:
Pablo Jaquero Milán
familias@cepaim.org
• Cooperació i
Codesenvolupament:
Nabil Mesli Azzouz
cooperacion@cepaim.org

• Desenvolupament Rural:
María García Tarancón
rural@cepaim.org
• Igualtat i No
Discriminació:
Bakea Alonso
Fernández de Avilés;
Laura Schettino
igualdad@cepaim.org
• Interculturalitat i
Desenvolupament
Comunitari:
Juan Antonio Martínez
Mateo
accioncomunitaria@
cepaim.org
• Habitatge i Exclusió
Residencial:
Diego López Carmona
vivienda@cepaim.org

Solidaritat 2020
Durant tot l'any vam rebre la solidaritat de diverses entitats i empreses que,
de manera espontània, van voler col·laborar amb la feina que desenvolupa
la nostra entitat. Ho van fer a través de la donació de materials d'higiene i
per a la prevenció de la COVID-19, també amb material esportiu, estris per a
nadons, kits d'alimentació, llibres, bicicletes, llits i somiers per a les persones
participants dels nostres programes.

abril

maig

gener
Donació d'estris per a
nadons (El Ejido) i llits i
somiers (Sevilla)

Donacions d'empreses a
l'entitat (Múrcia) i de
l'Ajuntament de
Miguelturra (Ciutat Real)

juny

Donació de pantalles protectores,
mascaretes i salvaorelles (Olot,
Múrcia i Ciutat Real)

octubre

Donació de mascaretes
quirúrgiques (Huelva)

juliol
Donació de gel
hidroalcohòlic (Múrcia)

Donació de material esportiu
per part de Decathlon Thader
(Torre-Pacheco)

desembre
Donació kits
d'alimentació
(València) i donació per
a la biblioteca del
centre de Cepaim
(Sevilla)

Donació de mascaretes
i gel hidroalcohòlic
(Teruel) i bicicletes
(Lorca)

novembre
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CEPAIM EN XIFRES

38.943

PARTICIPANTS EN PROGRAMES/PROJECTES AL 2020 dels
quals 23.056 van estar homes i 15.887 dones. En sumem
l'atenció a 3.639 menors (6.277 unitats familiars). En
conjunt, comptem amb la participació de persones de 131
nacionalitats diferents, de tots els continents.

203

PROJECTES EXECUTATS AL 2020,
a nivell internacional (8), europeu (1), estatal
(36), autonòmic (42) i local (116).

37

CENTRES TERRITORIALS en nou comunitats
autònomes i una ciutat autònoma a l'Estat
espanyol. A més, tenim presència al Marroc i
una delegació estable a Senegal.
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DADES DESTACADES 2020

FORMACIÓ

OCUPACIÓ

CONVIVÈNCIA

13.889

2.536

766

PARTICIPANTS EN ACCIONS
FORMATIVES: accions de
preformació bàsica, accions
de formació llingüística,
formació per a l'ocupació i
l'autoocupació, formació en
igualtat d'oportunitats, gestió
de la diversitat, adquisició
d'habilitats socials i tallers
jurídics, entre altres. A les que
se sumen les formacions
dirigides a professionals (305
persones).

PERSONES QUE HAN TROBAT
UNA FEINA com a resultat del
treball dels nostres equips a
l'aplicació d'itineraris
integrats d'inserció laboral en
el marc de
programees/projectes de
diferents àrees d'actuació:
Ocupació i Formació, Acollida
i Protecció Internacional,
Desenvolupament Rural,
Igualtat i No Discriminació i
Joves i Famílies.

ACCIONS COL·LECTIVES
tancades (cursos, tallers,
grups motors,
acompanyaments
grupals, etc.) dutes a
terme a Andalusia,
Castella -la Manxa,
Catalunya, Extremadura,
Regió de Múrcia i la
Comunitat Valenciana a
les que van participar
més de 13.241 persones
procedents de 60 països
diferents.

73%

HABITATGE

14.988

Persones (11.943 homes i 3.045
dones) que van accedir o
romandre a un habitatge i/o van
rebre recolzament als centres
de dia o ajuda de caràcter
humanitari.

Persones van rebre ajuda de
caràcter humanitari, inclosa l'ajuda
per a la protecció de la COVID19.

17%

Persones van rebre recolzament a
centres de dia, inclosos servei de
bugaderia i productes d'higiene
personal.

10%
Persones van accedir o romandre a
un habitatge gràcies a l'intervenció
de l'equip tècnic de Fundació
Cepaim.
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CONVIVÈNCIA

C O N V I V E N C I A

Report Card

En el año 2020 Fundación Cepaim atendió a 38.630 participantes en
nuestro proyectos y programas procedentes de 131 nacionalidades
distintas y de todos los continentes, entre ellas un total de 6.277
unidades familiares recibieron algún tipo de acción dirigida a la
mejora de su situación familiar. Sin duda alguna ellos y ellas son
nuestros/as verdaderas protagonistas.

El desenvolupament comunitari és una de les nostres prioritats als territoris on actuem,
treballant sempre per la convivència. Sent aquesta la nostra filosofia, al 2020, gràcies a les
766 accions colectives que s'enmarquen en gairebé la totalitat d'àrees de treball de
Cepaim, 13.241 persones participants del conjunt de la població de pobles, ciutats i barris es
beneficiaren de...
LÍNIES D'ACTUACIÓ

PARTICIPACIÓ PER ORIGEN

Participació i
Convivència

270

27,25%

Educació

208

20,99%

Treball en xarxa

132

13,32%

Salut

99

9,99%

Sensibilització davant
discriminació

62

6,26%

Promoció de l'ocupació

51

5,15%

Igualtat d'oportunitats i
perspectiva de gènere

49

4,94%

Acollida

46

4,64%

Serveis socials i Inclusió
social

44

4,44%

Recerca/Diagnòstic

20

2,02%

Innovació i recerca

6

0,61%

Habitatge

4

0,40%

991

100%

TOTAL D'ACCIONS

Espanya

53,31%

Marroc

26,92%

Algèria

5,71%

Senegal

2,36%

Colòmbia

1,54%

Romania

1,33%

Veneçuela

0,85%

Equador

0,70%

França

0,67%

Sxe

Homes (49%) i
dones (51%)

PARTICIPACIÓ PER
EDATS
2500
2000
1500

Perú

0,58%

Bolívia

0,47%

Hondures

0,37%

Pakistan

0,33%

Altres països

4,86%

TOTAL

100%

1000
500
0

< 12

13-17 18-24 25-34 35-45 > 45
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Presència estatal i
internacional
Persones participants al 2020: 38.943

MADRID
El centre de Madrid va atendre
1.498 persones participants.

ARAGÓ
Els centres de Barbastro
(Huesca), Terol i Saragossa
van atendre 980 persones
participants.
CATALUNYA
Els centres de
Barcelona, Banyoles i
Olot (Girona) van
atendre 1.325 persones
participants.

CASTELLA I LLEÓ
Els centres de
Salamanca, Soria i
Valladolid van atendre
1.058 persones
participants.

COMUNITAT VALENCIANA
Els centres de València, Alzira
(València) i Alacant van atendre
2.298 persones participants.

EXTREMADURA
Els centres de Navalmoral de
la Mata (Cáceres) i
Mérida (Badajoz) van atendre
934 persones participants.

CASTELLA-LA MANXA
Els centres de Molina de Aragón
(Guadalajara), Ciudad Real i Bolaños
de Calatrava (Ciudad Real) van
atendre 1.435 persones participants.

ANDALUSIA I CEUTA
Els centres d'Algeciras (Cadis),
Almeria, El Ejido (Almeria),
Roquetas de Mar (Almeria), Níjar
(Almeria), Huelva, Cartaya
(Huelva), Lepe (Huelva), Sevilla i
Ceuta van atendre 17.180
persones participants.

CEUTA

REGIÓ DE MÚRCIA
Els centres de Cartagena,
Lorca, Molina de Segura i
Alguazas, Múrcia, TorrePacheco i Totana van
atendre 8.579 persones
participants.
SENEGAL
MARROC
A la nostra delegació
permanent a Dakar vam
atendre 3.656 persones
participants.

RECURSOS

HUMANS

2020

1.055

395

Report Card

RECURSOS HUMANS
Els treballadors/es i voluntaris/es són el cor i la força de Fundació Cepaim.
Un equip multidisciplinar de més de 1.400 persones compromeses amb la Misió,
Visió, Valors i Principis de l'entitat.

PERSONAL CONTRATAT A LA ENTITAT
AL 2020

ORIGEN

Dones

Homes

Total

Espanya

736

319

1.055

846

209

1.055

69,76%

30,24%

100%

80,19%

19,81%

100%

TIPOLOGIA DE CONTRATES

Altres països

Total

ACCIONS FORMATIVES AL 2020

Fixos

Temporals

Total

211

844

1.055

20%

80%

100%

Concept
e

Unitat

N.º d'accions formatives

185

N.º de persones formades

793

Hores de formació

DIVERSITAT FUNCIONAL

3.264

PERSONAL VOLUNTARI AL 2020

Diversitat
funcional

No diversitat
funcional

Total

22

1.033

1.055

2,09%

97,91%

100%

Dones

Homes

Total

243

152

395

61,5%

38,5%

100%
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P R O T A G O N I S T A SR e p o r t C a r d

PROTAGONISTES

L'any 2020, Fundació Cepaim va atendre un total de 38.943 persones
procedents de 131 nacionalitats diferents i de tots els continents. Entre elles, un
total de 6.277 unitats familiars van participar d'alguna acció dirigida a la
millora de la seva situació com a unitat familiar. Sens cap dubte, ells i elles,
amb les seves històries de vida, els seus somnis, esforços i voluntat de
superació son les veritables protagonistes.

PAÏSOS D'ORIGEN
EDATS

Marroc

30,55%

Espanya

15,51%

Més de 45 anys

17,66%

Mali

7,64%

36 a 45 anys

23,85%

Senegal

6,64%

25 a 35 anys

31,48%

Algèria

5,97%

Menys de 25 anys

27,00%

Colòmbia

5,15%

TOTAL

100%

Veneçuela

4,93%

Guinea Cronaky

2,20%

El Salvador

1,49%

Hondures

1,29%

Altres

18,63%

TOTAL

100%

SEXE
Homes

61,68%

Dones

38,32%

TOTAL

100%
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PROTAGONISTES

NIVELL D'ESTUDIS

SITUACIÓ LABORAL (*)

Primaris

32,47%

Altres situacions
laborals (*)

Sense estudis

30,16%

Aturat

26,35%

Secundaris

12,62%

Ocupat

7,01%

Secundaris obligatoris

11,22%

TOTAL

100%

Universitaris

8,69%

Formació professional

4,84%

TOTAL

100%

66,64%

(*) El 66,24% el composen persones en
situació irregular perque estàn tramitant la
seva documentació, menors que no poden
treballar i persones que poden treballar però
que no estàn inscrites a l'atur.

SITUACIÓ ADMINISTRATIVA
Regularitzada

50,78%

No regularitzada

34,92%

En tràmit

14,30%

TOTAL

100%

ANTIGUITAT A L'ATUR
<6 mesos

43,62%

6 mesos - 1 any

23,68%

1 - 2 anys

21,02%

>2 anys

11,68%

TOTAL

100%
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Campanya
#SinCasaCovid19

-#SINCASACOVID19: Davant la pandèmia de la COVID-19 va estar
urgent una intervenció immediata en assentaments per tal de garantir
la reubicació de les persones més vulnerables, l'accés a l'aigua, la
desinfecció de les zones, el repartiment de kits d'higiene, la informació
i l'atenció a necessitats bàsiques. Vam dur a terme una campanya de
recollida de fons gràcies als quals es van entregar 6.830 kits d'higiene
als assentaments xabolistes que es troben, entre altres, a les províncies
d'Almeria, Huelva, Múrcia, València i Barcelona.
-ERES PARTE: estratègia integral de sensibilització i comunicació, amb
finançament del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i el
Fons d'Asil, Migració i Integració. El principal objectiu d'ERES PARTE és
contribuir per tal que les persones solicitants de protecció
internacional i/o migrants puguin accedir a un habitatge digne.
-DESACTIVA: Plataforma www.desactiva.org amb finançament del
Fons d'Asil, Migració i Integració i el Ministeri d'Inclusió, Seguretat
Social i Migracions a través de les aportacions de l'IRPF destinada a
desactivar el racisme i la xenofòbia al discurs social.
-NOS-OTRAS: busca fomentar la participació, la capacitació i el
lideratge de les dones migrants. Amb finançament del Fons d'Asil,
Migració i Integració a través del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i
Migracions.
-#YoSoyRefugio: campanya que neix del projecte Reflejad@s
sensibilització social sobre la situació de les persones en situació
protecció internacional amb finançament de la Direcció General
Migracions del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i amb
cofinançament del Fons d'Asil, Migració i Integració.

de
de
de
el

PUBLICACIONS DE LES
NOSTRES LÍNIES
D'INTERVENCIÓ EDITADES
DURANT EL 2020

15

PUBLICACIONS
Hem coordinat i desenvolupat
11 manuals i guies,
2 dossiers i 2 revistes (XDS i La Artesa).

2

BUTLLETINS PERIÒDICS
Hem continuat amb l'enfortiment del
contacte amb els nostres grups d'interès a
través del butlletí intern semanal "Cepaim
al Día" (52 edicions) i el newsletter extern
mensual "Cepaim Contigo" (12 edicions).

9

RECONEIXEMENTS
Hem estat reconegudes a diferents àmbits
d'actuació per la nostra feina amb el
voluntariat i en temes relacionats amb la
infància, la família, l'accés a un habitatge
digne, la cooperació al desenvolupament,
l'igualtat i la convivència.
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A través dels projectes desenvolupats impulsem mesures d'emergència social, allotjament
temporal, acompanyament, informació, assesoria i formació que permeten les persones
beneficiàries el cobriment de les seves necessitats bàsiques per sortir d'una situació d'alta
vulnerabilitat, adquirir els coneixements necessaris i construir les relacions que els
permetin avançar al seu procés d'inclusió a l'Estat espanyol.

Places residencials d'Acollida i
Protecció Internacional amb
finançament estatal, autonòmic i
local

2.134
PLACES
PLACES

Allotjament temporal a persones
immigrants i solicitants d'asil a
través de 259 pisos d'acollida en
règim de propietat, lloguer o cessió.

11.700
PERSONES
PERSONES

Com a entitat sense ànim 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,
Fundació Cepaim va gestionar 2.134 places
residencials:
941 d'acollida humanitària, en el marc del
Reial decret 441/2007, de 3 d'abril 2019, i 1.021
d'acollida
de
persones
solicitants
i
beneficiàries de protecció internacional, en
coordinació i finançament del Ministeri
d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Secretaria d'Estat de Migracions.
16
places
d'acollida
temporal
amb
finançament de la Direcció General de
Migracions
(DGM).
Ministeri
d'Inclusió,
Seguretat Social i Migracions. Secretaria
d'Estat de Migracions.
156 places d'acollida temporal a diferents
tipologies d'allotjament amb finançament
autonòmic
i local a les comunitats
autònomes d'Andalusia, Aragó, Catalunya,
Extremadura, Madrid i Regió de Múrcia.
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DESTACATS

2020

Àrees
d'actuació

DESTACATS 2020 - ÀREES D'ACTUACIÓ

1. ACOLLIDA I PROTECCIÓ
INTERNACIONAL

> 2000

1501 - 2000

1001 - 1500

501 - 1000

101 - 500

< 100

Mapa: Quantitat de places gestionades per l'Àrea d'Acollida
i protecció Internacional per Comunitat Autònoma (Xifres
entre menys de 100 i més de 2.000).

- S'han facilitat les condicions d'allotjament
temporal a més de 11.700 persones immigrants i
sol·licitants d'asil, a través de 259 pisos d'acollida
en règim de propietat, arrendament o cessió.
- S'ha incrementat la capacitat d'acollida de
l'entitat, comptant amb 2.134 places residencials
amb finançament estatal, autonòmica i local.
- 1.351 persones han participat en sessions de pre
formació bàsica, informació i assessorament, tot
ampliant el seu coneixement sobre la societat
d'acollida, i s'han realitzat més de 240 tallers
dirigits a la prevenció de xocs interculturals en
els espais de convivència.
- S'ha assessorat jurídicament tant en el Règim
d'Estrangeria com en el Règim de Protecció
Internacional a un total de 3.195 persones.

2. COOPERACIÓ A AL
DESENVOLUPAMENT I
CODESENVOLUPAMENT
- Elaboració i edició de la guia didàctica d'Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) - Agenda
2030.
- Més de 500 famílies a la Regió de Dakar i Louga

> 40

31 - 40

21 - 30

(Senegal) s'han beneficiat de mascaretes, gel

11 - 20

hidroalcohòlics.

< 10

- Més de 250 dones han participat en classes
d'alfabetització.
- Incorporació a la Coordinadora d'ONGD de la
Regió
- Reconeixement institucional de la tasca de la
fundació en temps de la crisi sanitària a la regió de
Louga (Senegal): Subprefectura de la Mbédiène,
regió de Louga i Ajuntament de Niomré, regió de
Louga.

Mapa Senegal:
3.656 persones
ateses al Senegal
(Dakar, 1.330 i
Louga, 2.326) en
el marc dels
projectes de
Cooperació al
Desenvolupament
.

Mapa Espanya:
Persones ateses a
Espanya en el marc
dels projectes de
Cooperació al
Desenvolupament.
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3. DESENVOLUPAMENT
RURAL

> 400

301 - 400

201 - 300

101 - 200

51 - 100

< 50

Mapa: Quantitat de places gestionades per l'Àrea de
Desenvolupament Rural per Comunitat Autònoma (Xifres
entre menys de 50 i més de 400).

4. OCUPACIÓ I FORMACIÓ

> 1000

801 - 1000

601 - 800

401 - 600

201 - 400

< 200

Mapa: Quantitat de beneficiaris/àries atesos/es per
l'Àrea d'Ocupació i Formació per Comunitat Autònoma
(Xifres entre menys de 200 i més de 1.000).

- Publicació del número 6 de la revista "LA ARTESA
Nuevos senderos para el Desarrrollo Rural" de gran
utilitat per a visibilitzar l'impacte positiu de les
activitats de l'àrea en els territoris en què
desenvolupa activitats.
- Publicació del llibre "sabeRural", que ofereix un
recull del patrimoni immaterial de la zona del Vall
de Soria, recollit a través d'investigació i de diferents
activitats intergeneracionals desenvolupades.
- Participació de l'àrea a la Xarxa Rural Nacional, al
costat d'altres organitzacions estatals.
- L'àrea de Desenvolupament Rural salta de nou a
Europa amb el projecte "Share Sira: Expanding
Social Orientation & Integration for newcomers in
Rural Areas".

- Amb la pandèmia de COVID19 l'àrea de Ocupació i
Formació es reinventa: 2020 ens presenta grans
reptes, que es tradueixen també en grans
aprenentatges i adaptacions metodològiques. Els
equips es reuneixen de manera virtual i adaptem
totes les activitats a format telemàtic (inici
d'itineraris, orientació, intermediació amb empreses,
formació, jornades ...) i també s'adapten les
activitats a les mesures de seguretat un cop es pot
tornar al format presencial .
- Emprenem nous projectes i intensifiquem el treball
en xarxa: El 2020 vam completar dos projectes amb
finançament de Fundació "'la Caixa" ( "Elles
Marquen el Rumb", a Múrcia, i "Espai Mòn Banyoles",
a Banyoles) i, s'inicien dos més ("Obrint Camins IV", a
Terol, i el projecte "empleabilitat Joves de Sant
Marcelí", a València), entre d'altres amb diferents
entitats com el projecte "Inserint després de la
COVID-19" a Alzira, gràcies a la Fundació Bancaixa.
Així mateix, davant temps complexos, el treball en
Xarxa i poder tenir espais de debat per compartir,
es torna més necessari que mai. Si bé es realitzen en
modalitat online, es mantenen múltiples reunions en
xarxes i taules de treball d'ocupació.
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5. IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ

> 400

301 - 400

201 - 300

101 - 200

51 - 100

< 50

Mapa: Quantitat de beneficiaris/àries atesos/es
per l'Àrea d'Igualtat i No Discriminació per
Comunitat Autònoma (Xifres entre menys de 50 i
més de 400).

- Per tercer any consecutiu, Fundació Cepaim ha
fet entrega dels seus Reconeixements de Bones
Pràctiques a pimes, projectes d'emprenedoria,
persones autònomes i entitats no lucratives en el
marc del projecte "Gestió de la Diversitat en
entorns professionals" finançat per la Direcció
General d’Inclusió i Atenció Humanitària del
Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i
cofinançat pel Fons Social Europeu.
- S'ofereixen cursos presencials, semipresencial i
on-line per a entitats, empreses i agents clau
sobre igualtat, masculinitats i intervenció
sociolaboral amb homes. Es tracta de cursos
dinàmics i adaptats al públic destinatari.
S'aprofita el bagatge que té la Fundació Cepaim
i l'Àrea d'Igualtat, en particular, en el disseny
d'activitats formatives.

6. INTERCULTURALITAT I
DESENVOLUPAMENT
COMUNITARI
- 2on. ESTUDI NOS-ALTRES. Estudi-Diagnòstic de la
situació de la participació social i política de les dones
immigrants en els territoris d'intervenció del Programa
Nos-Altres 2020 (Múrcia, Barcelona, València i Sevilla).
- MEMÒRIA ICI CARTAGENA. És un Informe d'avaluació i
impacte del Projecte ICI a Cartagena que va acabar a
31 de desembre de 2020 de ser finançat per Caixa,
després de diversos anys d'intervenció. En 2021 se li ha
donat continuïtat amb un conveni signat amb
l'Ajuntament de Cartagena. És a dir, l'Ajuntament ha
assumit el cost del projecte. Una fita en aquest tipus
d'intervenció.
- CONTES I LLEGENDES DEL MÓN. Material pedagògic
generat en el Projecte de Mediació Educativa a Lepe.

> 200

151 - 200

101 - 150

51 - 100

< 50

Mapa: Quantitat d'accions col·lectives realitzades
per l'Àrea d'Interculturalitat i Desenvolupament
Comunitari (Xifres entre menys de 50 i més de 200).
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7. INTERVENCIÓ AMB JOVES I
FAMÍLIES
- El 2020 vam atendre 1.101 nens, nenes i adolescents (694
famílies) del programa CaixaProinfància, Mitjançant el
qual els menors participen en accions de reforç educatiu
i educació no formal i temps lliure. El programa és
impulsat per Fundació "la Caixa" a: Andalusia (El Ejido i
Sevilla), Ceuta, Ciudad Real, Múrcia (Xarxes de Beniaján,
El Perelló, El Ranero, La Fama, Lorca Centre i Molina /
Alguazas), València (Xarxes de Sant Marcel.li i Patraix).
- Hem estat reconeguts en els Premis AprenentatgeServei 2020 per 'Sembrant futur', projecte de Fundació
Cepaim presentat per l'equip de CaixaProinfància a
Lorca: En el procés de selecció de projectes van
participar 68 persones expertes de tot l'Estat. El jurat va
quedar entusiasmat amb 'Sembrant futur', per la seva
qualitat educativa i el seu impacte social i comunitari.

> 800

601 - 800

401- 600

201 - 400

< 200

Mapa: Quantitat de famílies ateses per l'Àrea de
Joves i Famílies per Comunitat Autònoma (Xifres
entre menys de 200 i més de 800).

8. HABITATGE I EXCLUSIÓ
RESIDENCIAL

2.619 persones han rebut suport en
centres diürns, inclosos higiene
personal i bugaderia.

1.295 persones han accedit o romàs
en un habitatge gràcies a la
intervenció de l'equip tècnic.

10.972 persones han rebut ajudes de
caràcter humanitari, inclosa per a la
protecció de la COVID-19.

- Campanya #SincasaCovid19: Vam desenvolupar una campanya de sensibilització sobre la problemàtica
dels assentaments informals que va ser apadrinada per Pedro Almodóvar en què van col·laborar diverses
personalitats públiques del món de l'art, el cinema, l'esport.
- Premi Millor pràctica Col·laborativa Europea de Serveis socials de la Xarxa d'Habitatges.
- Publicació impacte de la COVID-19 en la situació de les dones que resideixen en assentaments a Espanya.
- Participació en la consulta pública del Relator de Nacions Unides per al dret a l'habitatge adequat sobre
l'impacte de la COVID-19 en el dret a l'habitatge a Espanya. Informe presentat per Fundació Cepaim.
- 102 dones que resideixen en assentaments han rebut formació per a la prevenció de la violència de gènere.
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COMUNITAT
VALENCIANA

Centres a:
1. ALZIRA
2. ALACANTE
3. VALÈNCIA

COMUNITAT VALENCIA EN XIFRES

Per tercer any consecutiu, Fundació
Cepaim va fer entrega al 2020 dels seus
‘Reconocimientos de Buenas Prácticas’ a
pimes, projectes d’emprenedoria, persones
autònomes i entitats no lucratives en el
marc del projecte “Gestión de la Diversidad
en
entornos
profesionales”
amb
finançament de la Direcció General
d’Inclusió i Atenció Humanitària del
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i
Migracions i amb cofinançament del Fons
Social Europeu.
A la presentació institucional van participar
Gemma Miñarro, coordinadora territorial de
Fundació
Cepaim
a
la
Comunitat
Valenciana, que va estar l’encarregada de
presentar el projecte en què s’emmarca
l’activitat.

FIXOS
14.9%

107 TREBALLADORS/ES

24%

53 VOLUNTARIS/ES

76%

55%

86%
Espanyols

TEMPORALS
85.1%

Centres
territorials

Projectes
gestionats (*)

3
38
2.298

45%

14%
Altres països

Places residencials d'Acollida
i Protecció Internacional (*)

217
788

Persones ateses (*)

Persones que van rebre ajuts (*)

persones participants dels nostres programes al 2020,
de les quals 833 van estar dones i 1.465 van estar
homes, als que es suma l'atenció a 231 menors
(707 unitats familiars).

Ajuts per cobrir necessitats bàsiques, per lloguer d'habitatge,
manutenció, vestuari, transport, de caràcter formatiu, educatiu i
sanitari, entre altres. Ajuts que permeten millorar les condicions
de vida i la integració dels sectors més vulnerabilitzats de la
nostra societat i en particular, de les persones migrants.

*Xifres actualitzades a 31 de desembre de 2020.
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COMUNITAT VALENCIANA - DESTACATS 2020

FORMACIÓ

OCUPACIÓ

CONVIVÈNCIA

1.504

139

115

PARTICIPANTS DE
PROGRAES/PROJECTES EN
ACCIONS FORMATIVES: accions de
preformació bàsica, accions de
formació llingüística, formació per
a l'occupació i l'autoocupació,
formació en igualtat
d'oportunitats, gestió de la
diversitat, adquisició d'habilitats
socials i tallers jurídics, entre altres.
A les que es sumen les formacions
dirigides a professionals
(39 persones).

PERSONES QUE HAN TROBAT
UNA FEINA com a resultat del
treball dels nostres equips a
l'aplicació d'itineraris
integrats d'inserció laboral al
marc d'11
programes/projectes de
diferents àrees d'actuació:
Ocupació i Formació, Acollida
i Protecció Internacional,
Desenvolupament Rural i
Igualtat i No Discriminació.

HABITATGE

492

Persones (343 homes i 149 dones)
van accedir o van romandre a un
habitatge i/o rebut ajuda de
caràcter humanitari.

31

RETORN
VOLUNTARI

Persones (16 homes i 15 dones) van
retornar als seus països d'origen en
el marc del projecte de Retorn
Voluntari Assistit i de Reintegració i
Retorn Voluntari Productiu
(Senegal), amb finançament del
Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social
i Migracions.

ACCIONS COLECTIVES
(trobades obertes, accions
ludico-culturals, grups motor,
etc) a les que van participar
1.446 persones. Por país de
procedència a la Comunitat
Valenciana destaca la
participació de gent procedent
d'Espanya, Marroc, Colòmbia,
Nigèria, Pakistan i Equador; tot i
que en total van participar
persones de 24 nacionalitats
diferents.

76%
24%

118

Persones que van rebre ajuda
de caràcter humanitari,
inclosa la protecció de la
COVID19.
Persones que van tindre accés o
van romandre a un habitatge
gràcies a la intervenció de
l'equip tècnic de Fundació
Cepaim.

IGUALTAT I
DIVERSITAT

Persones (111 dones i 7 homes) van participar de
diversos programes des dels que treballem la
incorporació a l'activitat sociolaboral de les dones
migrants, la prevenció de la violència de gènere i la
gestió de la diversitat com és el cas del project
"Gestión de la Diversidad en entornos profesionales”
(Direcció General d'Inclusió i Atenció Humanitària del
Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions amb
cofinançament del Fons d'Asil, Migració i Integració) al
marc del qual es va fer entrega per tercer any
consecutiu dels "Reconocimientos de Buenas
Prácticas a pymes, proyectos de emprendimiento,
personas autónomas y entidades no lucrativas" a la
Comunitat Valenciana, la Comunitat de Madrid i la
Regió de Múrcia.
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ELS NOSTRES CENTRES A LA
COMUNITAT VALENCIANA

A LA SETMANA DEL 19 AL 25 D'OCTUBRE ES VAN GENERAR NOUS ESPAIS DE CONVIVÈNCIA I
RELACIONS INTERPERSONALS AL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ DE VALÈNCIA. ESTA VEGADA, DE LA MÀ
DE LA RECENTMENT CONFORMADA ASSOCIACIÓ PER A LA GESTIÓ DELS HORTS URBANS DE LA
RAMBLETA.
OCTOBRE, 2020

CENTRE DE VALÈNCIA

CENTRE D'ALACANT

1.456 persones ateses a l'any 2020
(555 dones - 901 homes - 458 famílies)

400 persones ateses a l'any 2020
(82 dones - 318 homes - 53 famílies)

El centre va comptar al 2020 amb un equip
de 56 treballadors/es (80% dones i 20%
homes) i 19 voluntaris/es que van atendre
1.456 persones participants en 5 projectes
a les àrees d'actuació d'Acollida i Protecció
Internacional,
Desenvolupament
Rural,
Ocupació i Formació, Igualtat i No
Discriminació,
Interculturalitat
i
Desenvolupament Comunitari, Intervenció
amb Joves i Famílies, i Habitatge i Exclusió
Residencial.

El centre va comptar al 2020 amb un equip
de 23 traballadors/es (70% dones i 30%
homes) i 20 voluntaris/es que van atendre
400 persones participantss en projectes a
les àrees d'actuació d'Acollida i Protecció
Internacional,
Desenvolupament
Rural,
Ocupació i Formació, Igualtat i No
Discriminació,
Interculturalitat
i
Desenvolupament Comunitari, i Habitatge i
Exclusió Residencial.

CENTRE D'ALZIRA
442 persones ateses a l'any 2020
(196 dones- 246 homes - 141 famílies)

El centre va comptar al 2020 amb un equip
de 28 treballadors/es (71% dones i 29%
homes) i 14 voluntaris/es que van atendre
442 persones participants de projectes a les
àrees d'actuació de d'Acollida i Protecció
Internacional,
Desenvolupament
Rural,
Igualtat i No Discriminació, Interculturalitat
i Desenvolupament Comunitari.

LES FAMÍLIES PARTICIPANTS ALS PROJECTES DE PROTECCIÓ
INTERNACIONAL I LA XARXA D'HABITATGE SOLIDARI DE
FUNDACIÓ CEPAIM PARTICIPEN ACTIVAMENT A LA
CAMPANYA D'ABSENTISME ESCOLAR EN COL·LABORACIÓ
AMB L'AJUNTAMENT D'ALACANT.
DESEMBRE, 2020
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PLACES D'ACOLLIDA I PROTECCIÓ INTERNACIONAL

Accedeix a la nostra
biblioteca i coneix la
guia bàsica:
“Aclarando conceptos
clave de acogida y
protección
internacional. Una
guía básica sobre los
conceptos, perfiles,
fases y nuestros papel
como Fundación en los
procesos de Acogida y
Protección
Internacional”

Places d'Acollida i Protecció
Internacional a la Comunitat de
Valenciana al 2020

217
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,
Fundació Cepaim a la
Comunitat
Valenciana va gestionar 217 de les 2.134
places amb les que comptem a nivell
estatal:
106 d'acollida humanitària i 111
d'acollida de persones sol·licitants i
beneficiàries
de
protecció
internacional, en coordinació i amb
finançament del Ministeri d'Inclusió,
Seguretat
Social
i
Migracions.
Secretaria d'Estat de Migracions.
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Fundació Cepaim, representada pel seu director general, Juan Antonio Segura, y la Federación de
Asociaciones Africanas de la Región de Murcia (FaAM), representada pel seu president, Mady Cisse Ba Boly,
van signar un conveni que va formalitzar una àmplia trajectòria de col·laboració. Aquest conveni va estar
el marc de coordinació entre ambdues entitats per donar cobertura de primera necessitat a 245 persones
(de les quals, 45 eren menors) d’origen africà i vinculades a la FaAm, que estaven en situació d’extrema
vulnerabilitat arrel la crisi provocada per la COVID-19 a diferents municipis de la regió.

Les institucions, entitats i empreses es
configuren com part dels principals grups
d’interès de Fundació Cepaim, atès que
amb elles creem llaços de col·laboració a
diferents nivells que permeten la signatura
de convenis.
Al marc d’aquests acords es fomenta la
col·laboració d’empreses solidàries amb
entitats socials i es duen a terme
formacions en competències transversals i
.

tècniques, que faciliten l’obtenció d’un
treball
a
persones
amb
baixa
empleabilitat.
Entre els nostres convenis signats al 2020
destaquem el realitzat amb la Universitat
d'Alacant, conveni de pràctiques amb
l'Institut Figueres Pacheco, Ajuntament
d'Alzira, conveni Alzira Diversa, Barri de
L'Alquerieta, dos convenis de pràctiques,
Universitat de València i Universitat
Catòlica.
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CONVENIS SIGNATS AMB
ENTITATS I EMPRESES

ENTITATS
I EMPRESES CONTACTADES AL 2020

153
EMPRESES/ENTITATS
ASSESSORADES

II Congreso Internacional de Arte y Diversidad (Murcia)
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LES NOSTRES ALIANCES
Cepaim participa al desenvolupament d’una estratègia comuna
d’aliances al tercer sector. Estableix estratègies de cooperació amb
les administracions públiques, el teixit econòmic i empresarial i altres
agents socials, tant al plànol estatal com a l'internacional. A més,
participa a grups de pressió social, política i/o econòmica per tal de
generar canals d’influència i opinió.

Institucions educatives

Fórums

+ de 20 centres educatius als que
treballem amb alumnes de primària i
secundària, així com amb els equips de
docència.
Amb la Universitat de València, Universitat
Politècnica
de
València,
Universidad
Miguel Hernández de Elx i la Universitat
d'Alacant.

Comissió Mixta d'Atenció i Acollida a les
personas refugiades i desplaçades,
coordinat per la Generalitat Valenciana.
Consell
Local
d'Immigració
i
Interculturalitat.
Consell d'Acció Local d'Alzira.

Instituciones públicas
INSTITUCIONS LOCALS
Ajuntament de València, Ajuntament
d’Alzira, Ajuntament d’Alacant, així com
amb altres ajuntaments de la Comunitat
Valenciana.
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
Conselleria
d'Igualtat
i
Polítiques
Inclusives, Generalitat Valenciana.
Conselleria
de
Transparència,
Responsabilitat
Social,
Participació
i
Cooperació, Generalitat Valenciana.

Entitats
Treballem en aliança amb més d'una
centena d'entitats socials públiques i
privades, així com amb els diferents
grups de treball que es conformen a
cadascun dels territoris en què fem
intervenció.

Plataformes i xarxes
EAPN-CV.
REAPSHA -Xarxa d'Entitats per a
l'atenció
a
persones
sense
llar
d'AlacantPlataforma Sense Llar de València.
Grup de Debat per la Igualtat d’Alzira.
Red Territorial de Servicio de Asistencia
y
Orientación
a
Víctimas
de
Discriminación
Racial
o
Étnica
(SAOVDRE).
RSC en acción.
Projecteo MIH SALUD (Alzira i València).
Plataforma CEDAW del País Valencià.
Plataforma por la Igualdad de Derechos
de la Empleada de Hogar.
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FINANCIACIÓN 2020

FINANÇAMENT 2020
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ELS NOSTRES CENTRES A LA
COMUNITAT VALENCIANA
ALACANT

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

Avinguda Orihuela, nº148
(CP. 03006) Alacant, València.
Tel. 637 278 693
>> Serveis del centre

VALÈNCIA
Carrer Marqués de Campo nº 16, Baix
esquerra.
(CP. 46007) València .
Tel. 96 392 53 02
>> Serveis del centre

www.cepaim.org

