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1. El districte de Nou Barris i la seva realitat
migratòria
En el naixement i el desenvolupament del districte de Nou Barris cal tenir
present dos factors fonamentals: en primer lloc, l'arribada massiva -en les
dècades de 1950, 1960 i, en menor mesura, 1970- de població immigrant
procedent d'altres comunitats de l'Estat espanyol. En segon lloc, l'existència i
el desenvolupament d'un ampli i dinàmic teixit associatiu, que encara avui
conserva la seva força i el seu potencial.
Durant els anys de la postguerra, la situació d'extrema pobresa que impera en
algunes zones de la península provoca un èxode massiu cap als nuclis urbans.
En aquest context, el districte de Nou Barris constitueix un punt d'acollida
important per a la immigració obrera que arriba a la ciutat a les dècades de
1950, 1960 i 1970.
Des de finals dels anys noranta, el districte recupera la seva tradició
d'acollida. En aquesta ocasió, els immigrants procedeixen fonamentalment de
països extracomunitaris. Encara que vinguin de més lluny i que parlin de
vegades llengües diferents, els seus projectes migratoris són similars dels que
tenien els primers immigrants del districte: volen accedir a un treball en
condicions, a un habitatge digne. Igual que els seus predecessors, les
condicions en què viuen solen ser difícils, sobretot al principi.
Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, entre el 2001 i el 2010, la
població estrangera de Nou Barris gairebé es va quintuplicar, passant de les
4.961 persones registrades l'any 2001 a les 27.100 registrades l’any 2010.
Després de 2010 i fins a 2015, però, la taxa de població estrangera cau
progressivament, a causa del context de crisi que es va viure de forma
generalitzada i que va comportar un descens acusat de la primera arribada de
persones a la ciutat i al districte, i un augment lleuger en el nombre de casos
de retorn als països d’origen.
Aquesta tendència al descens, però, mostra un punt d’inflexió a partir de
l’any 2017 i l’augment en els darrers anys és d’un onze per cent.
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Evolució en el nombre d'estrangers empadronats al districte de Nou
Barris 2011-2019
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Cal tenir en compte que encara no disposem de les estadístiques de 2020 pel
que fa a districte. Tot i això tenim la referència de les estadístiques de 2019
on la població d’origen estranger representava un total de 32.029 persones,
un 18,7% sobre el total de població del districte amb un increment de l’1,7%,
respecte a l’any anterior. Quan al rànquing per nacionalitat, sense les dades
actualitzades a districte, cal remarcar que les tres primeres posicions de 2019
(Hondures, Pakistan i Marroc) coincideixen amb els tres països d’origen que
més es repeteixen entre les persones usuàries de 9 Barris Acull durant 2020.
Possiblement al districte aquesta tendència sigui semblant.

Rànquing de països.
Nou Barris, 2019
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Pel que fa a la presència als barris, continua la tendència dels anys
anteriors ,segons la qual, els tres barris amb major presència relativa de
població estrangera són: Ciutat Meridiana, amb un 31,6% sobre el total de
població, Les Roquetes amb un 23,5%, Turó de la Peira i Trinitat Nova ambdós
amb un 23,1%. Si mirem el volum de població en termes absoluts, el barri de
Porta comptaria amb un major volum de població estrangera (5353), seguit
del barri de Prosperitat (amb 4454),
el barri de Vilapicina (amb 3923
persones) i Les Roquetes amb 3817 persones.

1.1. Situació actual; els efectes de la crisi sanitària
La crisi sanitària global ha afectat a tothom i especialment als col·lectius més
vulnerables; al fet intrínsec del risc sanitari s’afegeixen totes les implicacions
econòmiques derivades del confinament total que alhora també repercuteix
en altres aspectes fonamentals en les vides de les persones (les dificultats
respecte a l'habitatge, l'accés a necessitats bàsiques en general, d’entre
moltes altres). La dificultat d'accés als serveis públics i en concret les
complicacions quan a tràmits administratius, provoquen, en molts casos,
percepció de risc i inseguretat, dificultat per renovar contractes laborals, de
lloguer, i fins i tot, posen en risc d’irregularitat sobrevinguda a moltes
persones. Tot plegat són problemàtiques emergents que posen de manifest la
fràgil situació d’una bona part del veïnat.
Aquesta crisi ha suposat també un fort cop a l’economia submergida de la
qual depenen moltes persones en situació administrativa irregular, i en altres
casos, ajuden a sostenir una part de l’economia familiar.
La disminució de l’atenció presencial, ha potenciat la utilització de mitjans
digitals/telemàtics de comunicació i tramitació, situació que potencialment
facilitaria a les persones usuàries les gestions però, que alhora, en la realitat,
margina a moltes altres en l'accés a la informació, comunicació i tramitació.
S’ha fet palesa una creixent bretxa informàtica que es fa encara més present
en les persones més vulnerables (sigui per manca d'accés o familiarització
amb les eines informàtiques, Internet).
Per últim, però no menys important, són els efectes sobre la salut mental i
emocional de la població en general i en especial dels col·lectius més
vulnerables; vivim una crisi inèdita i encara hi ha prou incertesa respecte al
futur mentre no s’hagi superat el risc sanitari latent.
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2. La Xarxa 9 Barris Acull
2.1. Missió
9 Barris Acull és una xarxa integrada en l'actualitat per més de setanta
entitats, entre les que figuren AAVV, AMPA, parròquies, associacions culturals i
esportives, entitats de lleure i de solidaritat, escoles d’adults, etc., i en la
qual està representat també el districte municipal. La finalitat de la Xarxa és
treballar de forma coordinada per afavorir la convivència del veïnat en la
diversitat que caracteritza als barris i el territori.
Considerant les conseqüències de la crisi sanitària i econòmica que
actualment travessem, ens veiem en l’obligació de plantejar-nos algunes
adaptacions del projecte per tal de respondre a les noves necessitats sorgides
a partir de la realitat que estem vivint.

2.2. Una aposta pel treball en xarxa
A finals dels anys noranta, davant la nova realitat migratòria que estaven
experimentant els barris, i arran de les notícies que anaven arribant d'altres
llocs sobre l'emergència de problemes de convivència i brots xenòfobs, des del
teixit associatiu del districte es planteja la necessitat de reflexionar i trobar
la manera d'afrontar la situació de forma conjunta i coordinada. Des del
principi, el projecte es basa en la percepció de les persones immigrants en
tant que nous veïns i veïnes, amb necessitats diferents però també similars a
les de la resta d'habitants dels barris. Es tracta així d'un fenomen transversal,
al que cal respondre de forma conjunta i coordinada.
Aprofitant la densitat del teixit associatiu del districte, s’aposta finalment pel
treball en xarxa: la idea és que cada entitat assumeixi la nova realitat en la
seva pròpia agenda i des del seu àmbit de treball específic, adoptant noves
perspectives i innovant en els seus mètodes i formes de treball. El treball en
xarxa ha de servir per donar suport en tot aquest procés, a través de la
formació, l’assessorament i la coordinació de les entitats que en formen part.
Al principi, la falta d'experiència i la manca de referents provoquen dificultats
de funcionament. Amb el temps, algunes d'aquestes dificultats se n'han anat
salvant, i s'ha anat elaborant i consolidant un mètode propi de treball. El
treball en xarxa, en la pràctica, no ha estat fàcil d'assumir. El grau
d'implicació de les diferents entitats no ha estat ni és el mateix, i en certs
casos depèn excessivament del caràcter i la voluntat dels seus líders o de les
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persones que en un moment donat s'impliquen més al projecte. Convé
assenyalar com a riquesa específica i alhora com a dificultat, la gran
diversitat que existeix entre les entitats que formen part de la xarxa, no
només per la varietat d'àrees i àmbits de treball sinó també pel que fa a la
percepció que es té del fenomen migratori i de les seves conseqüències
socials. Després de l'experiència dels primers anys, s'ha evolucionat força en
la capacitat de gestió d'aquesta diversitat de formes i àmbits de treball, de
visions i de perspectives.
L’any 2001, el suport al moviment reivindicatiu a favor de la regularització
dels immigrants sense papers que desembocà en els tancaments a les
esglésies de Barcelona va constituir la primera gran prova de funcionament
per a la Xarxa. Des de la Xarxa es va participar activament en l'organització i
el suport material, econòmic, moral i reivindicatiu vers aquest moviment
social. Després d'aquesta experiència es va fer palesa la necessitat de garantir
un servei gratuït d'assessorament a les persones que volguessin regularitzar la
seva situació al país. Des d’aquest primer moment es va constituir un nucli
d'entitats i de persones que donaven un major suport a la Xarxa. Des de
llavors, l’evolució ha estat significativa: de 10 a 70 entitats.

2.3. Eixos de treball i objectius de la Xarxa 9 Barris
Acull.
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Des de la Xarxa 9 Barris Acull ens organitzem al voltant dels següents eixos de
treball i objectius generals, a partir dels quals s’articulen les activitats:
Acollida, convivència i diversitat
✓ Promoure iniciatives d’acollida positiva tant als nous veïns i veïnes que
s'incorporen als barris com a les noves generacions, tot fomentant
canvis socials que evitin la discriminació i previnguin actituds
xenòfobes i racistes.
✓ Incloure el tema de la convivència en l’agenda de treball de les
entitats del districte.
✓ Sensibilitzar a la població sobre el fenomen de la immigració, donant a
conèixer i modificant estereotips i prejudicis.
✓ Impulsar la creació d'espais de convivència que afavoreixin
l'aproximació i la valoració positiva i crítica entre persones i cultures.
Igualtat de drets
✓ Afavorir l’accés dels veïns i veïnes als recursos en igualtat de
condicions.
✓ Promoure accions de reivindicació o denúncia per assolir una veritable
igualtat de drets de tots els ciutadans i ciutadanes, sense
discriminacions de cap mena.
Participació i treball en xarxa
✓ Impulsar i enfortir el teixit associatiu del territori, donant suport a les
iniciatives de participació ciutadana.
✓ Promocionar el voluntariat en tant que mecanisme d'acció i
transformació ciutadana.
✓ Promocionar la creació d'espais de participació, tot facilitant-ne la
incorporació per part dels nous veïns i veïnes que s'incorporen als
barris.
✓ Generar mecanismes de millora de la coordinació i el treball en xarxa
entre entitats, equipaments, serveis i institucions.
Reflexió, formació i presència social
✓ Impulsar accions formatives.
✓ Crear espais de reflexió sobre el tema que permetin identificar millores
en el disseny i la implementació de les polítiques públiques.
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2.4. Programes, projectes i activitats
Acollida, convivència i diversitat
Es tracta de promoure espais de convivència i celebrar la diversitat,
convertint-la en un valor afegit dels barris, un dels seus trets distintius. El
Festival de Sopes del Món Mundial, el Certamen per la Convivència fins a 2018
i les Experiències de convivència en format audiovisual a partir de 2019, o els
tallers per a la promoció de la convivència entre veïns i veïnes són algunes de
les accions d’aquest primer eix de treball, què s’estructura d’acord els
següents objectius:
✓ Promoure iniciatives d’acollida positiva tant als nous veïns i veïnes que
s'incorporen als barris com a les noves generacions, tot fomentant
canvis socials que evitin la discriminació i previnguin actituds
xenòfobes i racistes.
✓ Incloure el tema de la convivència en l’agenda de treball de les
entitats del districte.
✓ Sensibilitzar a la població sobre el fenomen de la immigració, donant a
conèixer i modificant estereotips i prejudicis.
✓ Impulsar la creació d'espais de convivència que afavoreixin
l'aproximació i la valoració positiva i crítica entre persones i cultures.

17è Festival de Sopes del Món Mundial

Programat per diumenge 22 de març, el Festival de Sopes no s’ha pogut
realitzar enguany a causa del decret d’estat d’alarma. Tanmateix, una bona
part de les despeses del festival ja s’havien realitzat; compra de material,
impressió de cartelleria i material publicitari, difusió, d’entre altres. Es va
decidir cancel·lar l’edició 2020 i en un primer moment es va plantejar la data
del 21 de març de 2021. D’una banda, i tenint en compte com ha esdevingut
la situació sanitària després de l’estiu, vam considerar que el mes de març de
2021 és massa aviat per tenir unes condicions mínimes que ens permetin
celebrar el festival. D’altra banda, des del districte de Nou Barris se'ns va
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plantejar la possibilitat de realitzar el festival aprofitant la celebració de
l’esdeveniment “Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible”. És
per aquestes raons que finalment, la nova data programada per a l’edició
2021 és el diumenge 17 d’octubre.
Tot i que l’edició 2020 no s’ha pogut dur a terme, s’ha realitzat una
col·laboració amb el projecte Menjador Col·lectiu de l’Ateneu Popular de 9
Barris. El projecte “Sopars del Món, Nadal en la Diversitat” ha volgut donar
resposta a les necessitats de moltes famílies diverses del territori que
travessen situacions complicades, tot facilitant menús diaris. Aquesta
col·laboració reforça el treball en xarxa amb entitats del territori per donar
suport a projectes que neixen amb la voluntat d’ajudar a persones d'orígens
diversos que no tenen altres vies de resolució per a les seves necessitats
bàsiques.

Experiències positives de convivència en format audiovisual
Durant nou edicions es va celebrar el Certamen per la Convivència amb
l’objectiu de promoure i fer reconeixement de les experiències i iniciatives
que tenen com a finalitat afavorir la convivència i la cohesió social al districte
de Nou Barris. Al llarg d’aquest recorregut es varen premiar 10 experiències
diferents.
En un esforç per renovar-nos i estimular a les entitats del territori i alhora
acostar-nos també als més joves, hem reconvertit el certamen en un nou
espai de reconeixement de les iniciatives sobre diversitat i convivència
presentades en format audiovisual.
La idea va sorgir a l'hora de reconèixer la necessitat de testimoniar tot el
procés d’obertura de la mesquita del carrer Japó davant de les recurrents
demandes per part d’estudiants, tant d’instituts com d’universitats i d’altres
entitats i equipaments de la ciutat, interessats a conèixer de primera mà com
es va desenvolupar i resoldre aquesta situació. Així va ser que a la primera
edició d’aquest canvi de format vàrem produir el documental “la mesquita del
carrer Japó: una experiència de convivència en la diversitat”.
Enguany, la intenció ha estat visibilitzar projectes on els protagonistes són els
joves. Com en molts altres aspectes, la crisi sanitària ens ha fet repensar el
projecte i vam decidir donar veu a les Xarxes de Suport de 9 Barris, tant per
tractar-se de projectes emergents arrel les problemàtiques generades per la
pandèmia com per, en la majoria de casos, constituir iniciatives liderades pels
joves.
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La peça té una durada de 20’. Es va fer una presentació amb el director a les
Jornades 9 Barris Acull d’enguany (7 de novembre) i es va estrenar a mitjans
de Novembre. El documental es pot visualitzar de manera gratuïta i està
penjat a Xarxes Socials i al nostre web:

Igualtat de drets
Des de 9 Barris Acull, es promou la igualtat de drets i deures entre veïns/es,
des del convenciment que aquesta igualtat és imprescindible si volem una
societat cohesionada, sense fractures.
En aquest sentit, es faciliten els mitjans perquè les persones que encara no
tenen regularitzada la seva situació, puguin fer-ho gratuïtament. Per a això
existeixen tres punts del districte en els que s’ofereix un Servei
d’Acompanyament Jurídic especialitzat, que inclou assessorament i tramitació
en qüestions relacionades amb estrangeria.
D’altra banda, per tal de garantir l’accés a la informació i als recursos per
part de tots els ciutadans i ciutadanes, sense distinció de cap mena, es
compta amb un Punt d’Acollida i Informació en el que es dóna informació
general sobre tràmits bàsics d’estrangeria, equipaments i serveis del districte
i la ciutat, qüestions laborals, educació, salut, relacions de gènere, etc.
11

També s’ofereix un Servei d’Acollida lingüística, a través del qual es facilita el
coneixement de l’entorn i de les llengües vehiculars als veïns i veïnes que ho
requereixen. Els tallers s’ofereixen amb un mètode d'introducció als itineraris
dels barris, per facilitar la integració global de les persones als barris
d’acollida. Les llengües s’aprenen i s’ensenyen des d’una perspectiva
significativa, tot intentant que es converteixin en eines per facilitar la
comunicació i la relació entre persones.
Finalment, dins d’aquest mateix àmbit, des de 9 Barris Acull es participa en
l’elaboració i el disseny de campanyes, manifestos, actes de denúncia i
moviments que promoguin la igualtat de dret entre les persones.

Punt d’Acollida i Informació

El Punt d’Acollida i Informació és una porta
oberta a la qual arriben les persones amb
necessitats molt variades.
A través del Punt d’Acollida es donen
accions d’informació general sobre tràmits
bàsics d’estrangeria, equipaments i serveis
del districte i la ciutat, qüestions laborals,
educació, salut, relacions de gènere, etc.
Aquestes accions es realitzen per part d’un
equip de voluntariat de primera acollida que donen atenció al local de 9
Barris Acull.
Al servei d’acollida s’afegeixen noves necessitats per resoldre, especialment
per la disminució de l’atenció presencial de molts serveis públics i la
consegüent telematització dels tràmits arran de la crisi sanitària. Els tipus de
tràmits s’ha diversificat i alhora multiplicat. Cal diferenciar d’una banda
l’adequació improvisada que vam fer arran de la declaració de l'estat
d’alarma i el confinament, i el funcionament durant el procés de desescalada.
En un primer moment vam haver de suspendre l’acollida i limitar-la a les
consultes via email. A mesura que les Xarxes de Suport del territori s’anaven
conformant, vam començar a tenir comunicació amb elles per tal d’atendre
consultes; progressivament les reunions amb suport telemàtic van substituir
els espais de reunions presencials per mantenir vies de comunicació que
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permetessin compartir informació amb la resta de projectes i equipaments i
així continuar l’atenció via telefònica contactant amb les persones usuàries
que ens derivaven. Aquesta dinàmica va permetre continuar tant amb
l'acollida com amb la derivació al Servei d’Acompanyament Jurídic (SAJ).
La comunicació amb persones usuàries habituals es va mantenir via
telefònica. Durant el 2020 s’ha dut a terme un total de 2329 accions
d’informació i derivació al Punt d’Acollida i Informació, el 35% de les quals ha
estat realitzada per part d’homes i el 65% per dones, tot mantenint la
tendència d’anys anteriors.
Quan al lloc de residència de les persones usuàries hi ha canvis
considerables tot i que es mantenen les tendències; les persones que viuen
a Nou Barris han passat d’un 88% a un 72% mentre les usuàries que viuen a
altres districtes de la ciutat de Barcelona s’han duplicat d’un 11% a un 24% i
les que viuen a la resta de poblacions catalanes han passat d’un 0,5% a un 4%.
Totes aquestes comparacions respecte a l’any 2019 permeten visualitzar una
demanda amb necessitats d’atenció que es redirigeix cap als serveis que ens
vam mantenir operatius des del primer moment del confinament de manera
telemàtica, i presencialment des de l’inici de la desescalada.
Cal precisar que les 2329 atencions realitzades en 2020 representen un 6%, en
concret, 94 atencions menys que les realitzades durant l’any anterior. Això es
pot explicar per les dificultats que va plantejar el teletreball i les mesures
restrictives sobre la modalitat de treball presencial (mesures de seguretat)

Persones usuàries per gènere

Homes
35%

Dones
65%
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que s’han anat aplicant després de la desescalada.
D’altra banda, la majoria de persones ateses són usuàries habituals (59%) i
quasi un 20% de les noves usuàries han vingut per recomanació d’una
persona coneguda, generalment persones que ja són usuàries. La derivació
des dels serveis (Serveis Socials del territori i d’altres serveis municipals en
l'àmbit de ciutat), representa un 16% de les altes o noves usuàries durant
2020.
Pel que fa a la variació de les accions d’informació al llarg de l’any ha estat
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marcat per l’estat d’alarma; en condicions normals, gener i setembre són els
mesos de major afluència. Tal com s’ha indicat anteriorment, en el període 15
de març al 22 de maig es va realitzar atenció telemàtica i a partir del dia 25
de maig es va reprendre l’activitat al nostre local, amb cita prèvia telefònica
i prioritzant l'atenció telefònica també. Cap a la segona setmana de juny es
van començar a atendre presencialment prèvia cita i així fins al final de juliol.
Al mes de setembre es va reprendre l’activitat amb certa normalitat vigilant
les mesures de seguretat i seguint les restriccions setmanals decretades,
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adaptant l’atenció presencial i telefònica segons necessitats. Tot plegat ha
repercutit en un augment del 15% de cites telefòniques en 2019 a un 41%
en 2020. Pel que fa a l'atenció presencial, ha passat de 85% a 59%. Cal
destacar que, la tendència iniciada en 2019 per la realització dels tràmits
amb certificat digital, en 2020 s’ha disparat considerablement arrel la crisi
sanitària (augment i diversificació en els tipus d’atenció requerida). Aquesta
situació s’ha agreujat de manera acusada amb la manca d’atenció presencial
de diversos serveis públics i a la telematització de tràmits. Com ja s’ha
indicat abans, aquest sistema margina a moltes persones que requereixen fer
aquests tràmits i que no disposen de certificat digital; aquestes persones no
tenen gaire possibilitats de fer el tràmit de manera gratuïta. És per aquesta
raó que en 2019 es va decidir, prèvia consulta, instal·lar el certificat digital a
títol d’una de les nostres voluntàries en un dels ordinadors del centre i
comprar un escàner que permetés fer escanejat de la documentació
demanada a les persones usuàries, de manera més ràpida i eficient.
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Pel que fa al perfil de les usuàries del Punt d’Acollida/Informació, les
persones ateses procedeixen de 71 països diferents. A la gràfica es
representen els 10 països majoritaris.
Pel que fa als països d’origen, el col·lectiu de persones procedents
d’Hondures continua ocupant la primera posició en el rànquing, seguit per
Marroc i Pakistan. Tot i que les xifres varien una mica respecte a l’any
anterior, en general es manté la tendència. Per edats, les persones que fan
ús del servei tenen majoritàriament entre 31 i 60 anys (un 70%), i en segon
lloc entre 19 i 30 anys un 26%. Com en anys anteriors les persones usuàries de
més de seixanta-un anys representen la minoria de casos amb un 4%.
Pel que fa a la situació administrativa dels usuaris, majoritàriament es tracta
de persones que necessiten regularitzar la seva situació amb un 44% que
representa un lleu augment respecte al 41% de l’any passat, però manté la
tendència a l’alça; un 26% de persones amb permís de residència (augment de
dos punts) i un 14% de persones amb permís de llarga durada. Cal destacar, el
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col·lectiu de persones en situació irregular, que continua augmentant
respecte anys anteriors, situació que pot estar relacionada amb les dificultats
d’algunes persones per renovar la residència a causa de problemàtiques
laborals i econòmiques, sobretot i especialment arrel la crisi sanitària
(irregularitat sobrevinguda).
La tendència iniciada anys enrere, respecte a la presència creixent de
persones usuàries que tenen ja la nacionalitat espanyola continua baixant
16
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de manera discreta (tendència que va començar en 2019). En el cas de les
persones que estan dins el règim comunitari com a familiars, continua
augmentat des de 2018 i arriba al 5% en 2020. Pel que fa als casos de
demandants d’asil i refugi, que fins fa 2018 eren força residuals i no
superaven l’1%; en 2019 es va produir un punt d’inflexió en aquesta xifra
(6,7%) i la tendència es manté en 2020 amb un 7%. En definitiva, en 2019 va
haver-hi canvis significatius quan a la situació administrativa de les persones
usuàries i en 2020 les tendències de l’any anterior es mantenen.
Finalment, quant als motius de les consultes, hi ha hagut canvis
considerables respecte a l’any anterior atribuït al context general
d’excepcionalitat de 2020. Si bé és cert que la majoria tenen a veure amb
estrangeria amb un 60%, la xifra baixa un 7% respecte a 2019 i trenca la
tendència d’anys anteriors. En segon i tercer lloc apareixen les tramitacions
vàries i la tramitació de cites; hem diferenciat aquests dos apartats per poder
mesurar-los adequadament, donats els canvis de tramitacions aplicats en els
darrers anys i en especial durant 2020. Les tramitacions vàries pràcticament
s’han triplicat respecte de l’any anterior (6% en 2019, 18% en 2020). En
ambdós casos ha crescut molt la demanda i junts pràcticament sumen una
tercera part dels motius de consulta. Al respecte, introduirem algunes
17

innovacions en el projecte 2021 per tal de millorar la resposta per aquestes
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demandes que són recurrents i continuen en augment. Les persones usuàries
dels tallers de llengua ha minvat considerablement des de març, primer pel
confinament i després per les dificultats que suposa la posada en marxa dels
grups d’alumnes, considerant les mesures de seguretat, especialment
l’aforament; ha passat d’un 16% en 2019 a un 10% en 2020. Això no significa
necessàriament que la demanda hagi minvat, al contrari. S’ha fet derivació a
les Escoles d’Adults del territori i s’espera poder anar normalitzant la situació
a mesura que la crisi sanitària ho permeti.
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Servei d’Acompanyament Jurídic (SAJ)
9 Barris Acull ofereix un servei gratuït d’assessorament i tramitació
especialitzat en temes d’estrangeria, a tres punts diferents del districte. Per
accedir-hi, només cal demanar cita. Els tres punts se segueixen mantenint als
mateixos llocs:

Zona Nord

Zona Centre

Zona Sud

Centre Cívic Zona Nord
C. de Vallcivera, 14

Local de 9 barris acull
Via Favència 288 A

Centre Cívic Can Basté
Pg. Fabra i Puig, 274
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Vam ser un dels primers equipaments a reobrir durant la desescalada i vam
concentrar el SAJ al nostre espai de Via Favència mentre els altres dos
equipaments que acullen el servei no poguessin obrir. A principis de juliol es
va reprendre l’atenció al Centre Cívic Can Basté. Al Centre Cívic de Zona Nord
no s’ha pogut reprendre l’activitat del SAJ en 2020, però es farà a partir del
13 de gener de 2021.
El SAJ va començar atendre totes les cites de manera telefònica i el ritme de
consultes es va mantenir durant els dos mesos de confinament total. Entre el
16 de març i el 22 de maig vam fer teletreball procurant adaptar-nos a les
necessitats i demandes emergents i amb les limitacions que allò implica. En
els casos que fos necessari revisar o presentar documentació, es va contractar
un servei de missatgeria per poder fer-la arribar a l’advocat encarregat del
SAJ qui va realitzar gestions telemàtiques amb el seu certificat digital
personal per tal d’agilitzar els tràmits. En tot moment es va procurar de
resoldre les consultes de la millor manera possible; així i tot, tant per les
consultes que ens arribaven com per la informació sobre persones usuàries
que ens donàvem les xarxes de suport, constatàvem la necessitat imperiosa
de tornar a atendre al nostre local, punt de referència per a moltes usuàries.
Tant pel perfil de les persones usuàries com per la realitat del territori,
l’atenció presencial es feia cada cop més indispensable. Quan es va anunciar
el començament de la desescalada vam començar a treballar per poder tornar
al format presencial al nostre local com més aviat millor; després de diverses
gestions relacionades amb els protocols de prevenció sanitària i de setmanes
demanant l’autorització per tornar al nostre local, vam reprendre l’activitat
presencial el dilluns 25 de maig. Tot respectant les mesures de seguretat, les
primeres setmanes es va treballar amb cita prèvia i procurant que la majoria
de les atencions fossin telefòniques i en els casos necessaris amb cita
presencial. Cal destacar que al mes de setembre, ja en unes condicions de
certa normalitat dins del que cap, vam poder aplicar l’augment de jornada a
l’advocat, fet que ens permet ampliar el servei en dues hores cada setmana.
Durant el 2020 s’ha realitzat un total de 1.421 atencions (31 atencions
menys que en 2019 equivalent a un 2%) als tres punts del Servei
d’Acompanyament Jurídic. Quan al perfil de les persones usuàries es manté
igual que l’anterior; 62% dones i 38% homes; la majoria de persones usuàries,
en concret el 70%, tenen entre 30 i 60 anys, mantenint les mateixes
tendències que representen els totals de persones usuàries de 9 Barris Acull.
Enguany el servei per zones, ha experimentat alguns canvis importants; d’una
banda han augmentat les atencions telefòniques, per imperatiu durant el
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confinament i d’altra, s’han prioritzat les consultes telefòniques (en cas de
primeres consultes, per exemple). Les cites presencials s’han limitat als
casos indispensables com per exemple quan es tracta d'aportació o revisió de
documentació, seguiment, etc. Tot plegat, el Servei de la Zona Centre
continua sent el que rep un major nombre d’atencions presencials amb un 46%
(baixa un 20% respecte a 2019), mentre les atencions telefòniques pugen a un
45% del total. El Centre Cívic Can Basté va tornar a acollir el SAJ de la Zona
Sud a primers de juliol i funcionant amb relativa normalitat durant el segon
semestre de 2020, mentre que al Centre Cívic de la Zona Nord no s'ha pogut
reprendre l’activitat des de març de 2020. En aquest últim cas, les condicions
i instal·lacions de l’espai (mancances quan a ventilació) han estat un
problema que s’ha resolt i que permetrà reprendre l’activitat en gener de
2021. El resum del nombre d'atencions del SAJ per punt d’atenció és següent:
→ Zona Centre: 648
→ Zona Sud: 70
→ Zona Nord: 60
→ Cites no presencials (telefòniques): 643
→ Total SAJ 2020: 1421
Durant 2020 s’ha centralitzat tota la gestió d’agenda del SAJ (recepció de
trucades, organització d’agenda, confirmació de cites) de les tres zones i de
l’atenció telefònica, a 9 Barris Acull.
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Pel que fa als motius de consulta, i com podem observar al gràfic, les
consultes sobre arrelament continuen ocupant el primer lloc de la llista, i
torna a augmentar respecte a l’any anterior, passant del 29% al 33%. Cal
assenyalar que la tramitació d’arrelaments continua sent el motiu de consulta
més habitual, situació que molt probablement es relaciona amb els processos
d’irregularitat sobrevinguda a causa de la inestabilitat econòmica
especialment deguda a la crisi sanitària. També és una consulta recorrent en
els casos de denegació de les peticions d’asil i de persones en situació
irregular en general. Les consultes per nacionalitat pugen al segon lloc
respecte de l’any 2019 (d’un 10 a un 15%) desplaçant les modificacions al
tercer lloc. Finalment, les consultes per familiar comunitari es mantenen
igual que l’any anterior i les de reagrupament pugen en un 2%. Es manté la
tendència a l’augment de manera discreta de les consultes per asil
(generalment sobre drets i deures associats a la condició d’asilat i de vies
alternatives de regularització en cas de denegació). Les consultes per
modificació augmenten un 1% mentre les denegacions apareixen al gràfic amb
un 4%; en anys anteriors el percentatge era residual i estaven dins de
l’apartat “altres”.
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El Servei d’Acompanyament Jurídic continua sent un servei conegut i ben
valorat al districte i arran de la crisi sanitària també en l'àmbit de ciutat. La
introducció de millores com la centralització de l’agenda i l’augment d’hores
del Servei aplicat a partir del mes de setembre, permeten donar un servei
amb una finestra d’espera de dues setmanes.

Tallers de llengua i entorn
Des de 9 Barris Acull facilitem l’aprenentatge de la llengua amb un mètode
d'introducció als itineraris dels barris, per facilitar la incorporació de les
persones a la vida dels barris d’acollida. Els tallers s’imparteixen a la Zona
Nord, a la Zona Sud i a la Zona Centre.
L’aprenentatge de la llengua i el coneixement de l’entorn són elements
imprescindibles per a la plena incorporació de les persones als barris. La
finalitat dels tallers és facilitar aquest aprenentatge, així com promoure la
participació de les persones en les mateixes condicions que qualsevol altre veí
o veïna.
Els objectius específics d’aquests tallers son:
→ Conèixer les llengües vehiculars bàsicament de manera que possibilitin
la comunicació amb l’entorn immediat.
→ Conèixer les entitats i els mecanismes de funcionament dels serveis
primaris de la zona: districte, escolaritat, sanitat, cultura,
associacionisme, etc.
→ Crear mecanismes i oportunitats de relació amb altres veïns i veïnes
més establerts als barris.
→ Derivar de manera eficaç cap a estudis més institucionals a persones
que es trobin en condicions de realitzar-los.
L’activitat s’ha vist clarament afectada arran les conseqüències de la crisi
sanitària. Es va haver d’anul·lar la programació a mitjans de març i per
iniciativa d’alguns voluntaris, es va intentar entomar els tallers en un format
telemàtic, però el resultat no va ser l’esperat per les complicacions de
connexió que té la majoria de l’alumnat (manca d'accés a internet en casa,
utilització de telèfons de prepagament, etc.) D’altra banda, un cop represa
l’activitat presencial, bona part del voluntariat que fa possibles els tallers
(quasi la totalitat) són persones que pertanyen a col·lectius de risc, sobretot
per edat. Aquesta situació afegida a les limitacions dels espais per fer les
activitats, sigui per aforament reduït o per condicions de les sales (ventilació,
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distància de seguretat, etc.) ens han obligat, com també a moltes altres
entitats, a limitar les activitats grupals. A l’espai Via Favència només s’ha
format un grup de set persones que assisteixen al taller de castellà, al centre
Cívic Can Basté s’ha mantingut 3 grups (alfabetització, castellà i català) i tant
a Zona Nord com al Casal de Barri els tallers romanen suspesos fins que les
mesures de seguretat i prevenció sanitàries es puguin flexibilitzar.

Participació i treball en xarxa
La realitat dels nostres territoris ha canviat molt els darrers anys. Nou Barris
és un dels districtes de la ciutat que ha experimentat més transformacions en
aquest sentit. L’arribada de nous veïns i veïnes ha aportat una major
diversitat als nostres barris. Les entitats han d’estar preparades per afrontar
aquests canvis i per assumir un rol actiu en l’acollida i la incorporació
d’aquests nous veïns i veïnes i en el foment de la convivència i la cohesió
social.
D’altra banda, per al desenvolupament del projecte, resulta imprescindible
generar canals estables per al coneixement de la realitat del districte, de
les seves entitats, equipaments i serveis. Aquest procés permet donar a
conèixer el projecte al territori i millorar el coneixement dels altres recursos i
serveis.
És per tot això que des de 9 Barris Acull entenem que la dinamització
sociocultural és aquella que desenvolupa dinàmiques socials, difusió cultural i
sensibilització a la vegada que afavoreix la relació i la comunicació en el sí de
la comunitat, promovent l’associacionisme amb la finalitat d’enriquir social i
culturalment a la població. D’aquesta manera es vol afavorir la consciència de
pertànyer a una col·lectivitat, mitjançant la seva participació activa. És
necessari facilitar l'accés de la població a una cultura diversificada i
participativa que fomenti les relacions i promogui la integració i la solidaritat.
El teixit associatiu sempre ha estat motor de cohesió social. És important per
tant, potenciar el paper de les associacions i entitats, com els autèntics
protagonistes del treball en xarxa, per poder donar respostes a les necessitats
socials emergents i diagnosticar amb temps els nous canvis en la composició
social. Així doncs, la metodologia de la participació és l'eina clau en aquest
projecte, que es porta a terme a través de quatre vies fonamentals:
✓ Dinamització del teixit associatiu i suport d’algunes de les seves accions i
iniciatives a favor de la convivència.
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✓ Consolidació de dinàmiques de relació entre les entitats de la xarxa,
garantint la presència de 9 Barris Acull al territori.
✓ Dinamització de la participació de tots/es els veïns/es: des de 9 Barris
Acull es potencia la incorporació dels nous veïns i veïnes a les dinàmiques
participatives pròpies de cada territori, ja sigui a través de les seves
entitats socials com a través dels actes que s’hi organitzen (Festes Majors,
etc.) La participació en la vida d’un territori és un dels elements
fonamentals del procés d’incorporació d’aquests col·lectius a la societat
d’acollida.
✓ Foment de la participació del voluntariat en els diferents àmbits del
projecte.

El treball en xarxa en l’àmbit del districte
Durant el 2020 s’ha continuat amb el reforçament dels canals de
comunicació amb les entitats de la xarxa i les coordinadores d’entitats del
districte.

✓ Actualment són 70 les entitats, equipaments i serveis que formen part de
la Xarxa.

✓ 9 Barris Acull ha participat en la Coordinadora d’Entitats de Veïns/es de 9
Barris i en algunes taules de treball organitzades per entitats i projectes
del territori.
✓ Des del confinament, s’ha mantingut comunicació amb algunes xarxes de
suport sorgides al territori per tal de coordinar el treball i facilitar el
seguiment de casos.
✓ S’ha donat espai i veu per a visibilitzar els projectes i iniciatives
emergents arrel la crisi sanitària.

Finalment, s’ha donat un contacte i una col·laboració, a vegades més
puntual i en d’altres de forma més continuada, amb algunes entitats socials,
serveis i equipaments del districte:
✓ Serveis i equipaments: EAP, EAIA, Barcelona Activa, Pla de Barris,
Biblioteca de Les Roquetes, Biblioteca de Nou Barris, Consorci de
Normalització Lingüística de Nou Barris, Mossos d’Esquadra, Guàrdia
Urbana Nou Barris, Serveis Socials de Nou Barris, Tècnica d’Acollida,
Programa de Reagrupament, Servei d’Habitatge de Nou Barris, Educadors
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de Carrer de Nou Barris, Servei de Mediació de Conflictes, Districte de
Nou Barris, Tastet d’Oficis, Pla de Barris, Espai Jove Les Basses.
✓ Entitats i altres institucions: Arxiu Històric de Nou Barris, Assemblea
d’Aturats de 9 Barris, Assemblea Groga 9 Barris, Ass. de Comerciants Nou
Barris, Ass. Comunitària de Verdum, Casal de Barri Verdum, Coral Vozes y
Música para la Integración, Ass. Equatorians Catalunya, Ass. Projectart,
Ass. Xinesa d’Intercanvi Cultural, Ateneu la Bòbila, Ateneu Popular 9
Barris, Casal de Barri Prosperitat, Casal de Joves de Prosperitat, Centre
d’Acolliment de Nou Barris, CC Can Basté, CC Les Basses, CC Ton i Guida,
CC Zona Nord, Centre Cruïlla, CC Els Propis, CFA Freire, CFA Prosperitat,
Comunitat Islàmica de Nou Barris, Cooperativa Userda, Coordinadora
d’AMPA Nou Barris, Grup de treball educació districte, Institut-escola Turó
de Roquetes, Kasal de Joves de Roquetes, La Masia de la Guineueta,
Parròquies de Nou Barris, Pla Comunitari Verdum, Pla Comunitari
Roquetes, Pla Comunitari Ciutat Meridiana, Plataforma d’Entitats de
Roquetes, Projecte ICI Zona Nord, Turó Acció Sociocultural, Xarxa
d’Intercanvi de Coneixements.

Millora de les eines de treball: canvi parc informàtic

El suport informàtic que hem utilitzat en els darrers anys, (Windows7) va
caducar el gener de 2020. És per això que hem hagut de canviar de sistema
operatiu i d’entre les opcions més viables recomanades pel nostre assessor
informàtic vam decidir migrar a Mac utilitzant equips Mac Mini de segona mà,
tant pels cinc ordinadors que utilitzem habitualment com pel servidor.
Mantenim els perifèrics que ja utilitzàvem (pantalles, teclats, impressores,
etc.).
Continuem la implementació del sistema de protecció de dades en
consonància amb la LOPD; tant els nous usuaris com els antics usuaris que
s'acosten al punt d’acollida, han de signar el full de consentiment de
tractament de dades conforme la nova normativa que va entrar en rigor el
maig de 2018. Aquest protocol també s’aplica al voluntariat, treballadors i
assistents a tallers, formacions o jornades organitzades des de 9 Barris Acull.
Tant per una qüestió de sostenibilitat ambiental, com per evitar la
manipulació de paper (com a mesura de prevenció sanitària), les signatures
dels consentiments de sessió de dades per part de les persones usuàries es fan
amb una tauleta de signatura electrònica.
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El treball en xarxa a la ciutat

En l’àmbit de ciutat, durant el 2020, la Xarxa 9 Barris Acull ha participat en:
✓ Coordinadores i taules: el Consell Municipal d’Immigració, la
Coordinadora de la Llengua, la Coordinadora d’entitats d’Acollida, la
Xarxa Barcelona Anti-rumors, entitats del Pla Municipal d’Interculturalitat
de Barcelona, i l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

Calendari 9Barris Acull

Per cinquè any consecutiu editem el calendari de la Xarxa 9 Barris Acull amb
la finalitat de fer visible la diversitat del territori. En 2021 hem volgut
reflectir la resposta de 9 Barris davant les conseqüències de la crisi sanitària
fotografiant les persones que han fet possible diverses iniciatives solidàries.
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Foment del voluntariat i la participació en el projecte
L’aportació del voluntariat al projecte 9 Barris Acull és fonamental. Enguany
hem de diferenciar el període previ a la declaració de l’estat d’alarma quan
hem pogut funcionar amb normalitat, a la resta de l’any (confinament,
desescalada…) Durant els tres primers mesos de 2020 han participat en el
projecte:
→ Coordinació del projecte: 7 persones
→ Suport a la coordinació: 1 persona
→ Dinamització i suport als tallers de llengua i entorn: 19 persones
→ Suport al Punt d’Acollida i Informació: 5 persones
Tot plegat és important consignar l’impacte del treball voluntari que es
genera a partir d’aquestes aportacions, reflectit en el volum de treball
setmanal:
Servei acompanyament jurídic SAJ

12 hores

Suport a la coordinació
Coordinació
Voluntariat

35 hores
30 hores
74 hores

TOTAL

151 hores

A partir de la decretació de confinament, la col·laboració dels voluntaris
minva i es manté l’equip de coordinació que es reuneix de manera telemàtica
amb una freqüència variable segons les necessitats i novetats que ens
arribaven; la major part del temps les reunions van ser setmanals. D’altra
banda, la voluntària que reforça a l’equip tècnic es va mantenir activa durant
tot el confinament i la desescalada de manera continuada.
Tot i que l’activitat presencial es va reprendre el 25 de maig, no es va
comptar amb els voluntaris habituals durant el període de primavera estiu,
sobretot per precaució. Al mes de setembre es reincorporen un total de 6
persones voluntàries que donen suport a l’espai d’acollida i tallers de llengua.
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Reflexió, formació i presència social
Des de 9 Barris Acull es generen accions formatives i espais de reflexió al
voltant del fenomen migratori, la diversitat i la convivència. És important
donar seguiment als debats d’actualitat, donant-hi ressò en l'àmbit de
districte. Es tracta en definitiva de, juntament amb les entitats, fomentar el
debat, generar discurs i marcar tendències.

Taller bàsic d’estrangeria, 7 i 14 d’octubre, Biblioteca de Les
Roquetes
Aquest taller s’adreça a tècnics, professionals, entitats i equipaments del
territori amb l’objectiu d’oferir unes eines bàsiques sobre l’actual llei
d’estrangeria. L’objectiu és millorar el servei, les derivacions i compartir
informació per afavorir el treball en xarxa. En aquesta edició vam adaptar el
format per facilitar la participació de les persones treballadores dels Serveis
Socials de Nou Barris. Per fer-ho possible, es va establir coordinació amb la
Direcció de Serveis Socials del Territori tant per fer la proposta com per
adequar horaris. En un format de sessió única de 4 hores i mitja realitzada
els dies 7 i 14 d’octubre al matí, van participar un total de 46 persones. La
formació va anar a càrrec del nostre advocat que atén el SAJ. Com en
edicions anteriors, l’activitat es va realitzar a la Biblioteca de Les Roquetes
que ens facilita l’espai i les condicions per fer-ho, fins i tot adaptant-se als
horaris que els hi hem requerit.

Jornades de la Xarxa 9 Barris Acull, de
novembre
Les Jornades de la Xarxa 9 Barris Acull d’aquest
any van tenir lloc divendres 6 i dissabte 7 de
novembre a l’Ateneu Popular de 9 Barris.
La temàtica ha estat en resposta a la situació
que hem viscut enguany amb l’objectiu de
reflexionar sobre les conseqüències de la crisi
sanitària en l'àmbit local.
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Es va fer la programació pensant en un format presencial que respectés totes
les mesures de prevenció sanitària (preinscripció obligatòria, aforament,
distàncies de seguretat…) però tot just una setmana abans es van decretar
mesures de seguretat més restrictives que ens impedien fer les Jornades tal
com les havíem plantejat en un principi. Gràcies al suport de l’equip tècnic
de l’Ateneu Popular de 9 Barris va ser possible canviar al format telemàtic,
mantenint la presència de ponents i dinamitzadors a l’Ateneu per realitzar la
transmissió.
El primer dia de les Jornades vam comptar a l’aportació de tres ponents que
en conjunt, introdueixen a la reflexió sobre aquells temes que han estat
centre de la preocupació durant la crisi sanitària. D’una banda l’Albert Recio
com veí del barri i professor de ciències econòmiques va contextualitzar la
realitat general del territori tant durant el confinament com en el procés de
desescalada. L’Anna Fernández com a tècnica de salut pública i treballadora
al Servei de Salut Comunitària al territori, ens va situar des del punt de vista
sanitari i comunitari. Per últim en Joan Benach com a professor de salut
pública i treball social de la UPF i director del Grup de Recerca en
Desigualtats en Salut (GREDS), va aportar la mirada des de la recerca
acadèmica.
Van assistir un total de 54 persones, 46 de manera telemàtica i la resta
presencial. La sessió de divendres es pot visualitzar mitjançant el següent
enllaç:
Jornades 9Barris Acull divendres 6 de novembre

El segon dia el format va ser de taules temàtiques dinamitzades per persones
del territori i les entitats, referents de cada tema:
• La situació dels joves, especialment els que han crescut entre dues
cultures
• Els Drets i la convivència
• Les necessitats bàsiques i el rol de les xarxes
L’assistència de dissabte va ser de 50 persones, 44 via telemàtica i 6
presencial.
Les conclusions de la sessió de dissabte es poden visualitzar en el següent
enllaç:
Jornades 9Barris Acull dissabte 7 de novembre
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2.5. Organització i treball intern
La Xarxa compta amb un equip de coordinació que es reuneix cada quinze
dies, en el què estan representades algunes entitats de la xarxa i les diferents
comissions de treball. Aquest equip és el que dóna seguiment quotidià al pla
de treball i a les situacions conjunturals que sorgeixen en el dia a dia. Durant
el període de confinament i donada la incertesa i la constant arribada
d’informació diversa, el seguiment va requerir augmentar la freqüència de
reunió per poder adaptar-se als canvis i en moltes ocasions es varen fer
reunions de coordinació setmanalment.
Algunes de les persones que formen part de l’equip de coordinació han
assumit responsabilitats específiques al projecte, en diferents àmbits:
▪

Econòmic-financer

▪

Laboral

▪

Relacions institucionals i comunicació

▪

Formació

▪

Assessorament jurídic i atenció al local

Finalment, existeixen comissions de treball que es formen segons les
necessitats i propostes: comissió del Festival de Sopes, comissió de Jornades,
etc.

2.6. Altres programes
Per tercer any consecutiu, l’empresa Foment de Ciutat S.A., Barcelona Activa,
fa l’encàrrec a 9 Barris Acull, de dur a terme el servei d’acompanyament
jurídic per a l'homologació d’estudis no universitaris. Se'ns planteja com
ampliació a l’oferta del Servei d’Acompanyament Jurídic, incorporant
l’acompanyament en l’homologació d’estudis no universitaris per a persones
residents a la Zona Nord i els barris de les Roquetes i Trinitat Nova. El Servei
d’Homologació d’Estudis a Persones Migrades queda emmarcada en el Pla de
Barris (PdB) de la Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona)1 i als
1

El PdB és un programa extraordinari i amb pressupost assignat per reverbr les desigualtats entre els barris de la
ciutat que actua en àmbits com els drets socials, l’educació, l’acbvació econòmica i l’ecologia urbana. És en l’àmbit
de l’acbvació econòmica on s’encabeix l’encàrrec que aquí es formula. Per a més informació relabva al projecte:
hgp://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/99/inici.
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barris de Les Roquetes
acompanyament jurídic
que puguin homologuin
d'origen amb la finalitat

i Trinitat Nova. El Programa ofereix assessorament,
i subvenció econòmica per facilitar que les persones
els seus estudis no universitaris obtinguts als països
de millorar l'accés al mercat laboral.

Fins al mes de març el servei atén a les persones a l’espai Via Favència (seu
de 9 Barris Acull) i al Centre Cívic de Ciutat Meridiana. Durant el període de
confinament es va mantenir el servei de manera telefònica i via email. A
partir de la desescalada, el servei continua atenent de manera preferencial
via telefònica i en casos puntuals prèvia concertació de cita i presencialment
a l’Espai Via Favència. Durant la resta de 2020 no ha estat possible reprendre
l'atenció al Centre Cívic de Ciutat Meridiana, tot i que de cara a 2021 ja està
concertat el retorn de servei a la Zona Nord a partir del mes de gener.
L’agenda del servei tant al local de Via Favència (Roquetes) com al centre
Cívic de Ciutat Meridiana es gestiona de manera centralitzada des de 9 Barris
Acull.
A partir del mes de març el servei es veu afectat quant a nombre de persones
usuàries per les raons òbvies derivades del confinament. En aquest període es
fa seguiment telefònic dels casos on no hi havia informació actualitzada.
També constatem que a partir de la desescalada s’afegeix una nova dificultat
a l’hora de presentar nous expedients i és que en els països d’origen els
serveis encarregats d’emetre la documentació necessària per iniciar els
tràmits (títols, programes d’estudis, compulsació oficial de la documentació,
etc.) no estan funcionant o no és possible obtenir resposta a les demandes. No
sabem la durada d’aquesta situació, per tant moltes de les consultes de les
noves persones usuàries són de caràcter informatiu a l’espera que la resposta
canviï.
La gràfica de resum del servei durant aquests primers tres anys de
funcionament, ens permet visualitzar l’evolució del programa quant a
persones usuàries i situació dels potencials expedients.
Després de tres anys consecutius de servei, la tendència a l’augment de
persones usuàries ha tingut un punt d’inflexió en 2020 atribuïble a les
conseqüències de la crisi sanitària. Tanmateix, aquesta situació no ha afectat
al nombre d’expedients presentats; a mesura que avança el programa, les
persones usuàries comencen el procés d’obtenció de la documentació
requerida per iniciar la tramitació (presentació d’expedient) als seus països
d’origen. La durada d’aquesta part del procés és variable i depèn de molts
factors. Tot i això, la presentació d’expedients ha estat més o menys
constant. Quant a les resolucions, s’ha constatat una notable reducció en els
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Evolució nombre persones usuàries, expedients presentats
a tràmit i expedients resolts
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temps d’espera. Si en el període 2018-2019 trigaven entre 12 i 18 mesos en
resoldre, durant 2020 s’han resolt un total de 9 expedients, alguns presentats
durant el mateix any (set mesos d’espera en alguns casos). Els requeriments
han evolucionat de manera proporcional a la presentació i resolució
d’expedients.

Evolució de la situació de les consultes (per persones
usàries)
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Quant a l’evolució de les dades de les persones usuàries respecte a la seva
demanda d’homologació, en la majoria dels casos les persones consultants
inicien els seus tràmits de legalització, traducció, pagament de taxes o
postil·les, generalment becades per part del programa. Aquesta tendència té
un punt d’inflexió en 2020 a causa dels efectes de la crisi sanitària que han
limitat la possibilitat de realitzar gestions, sobretot presencialment. En la
categoria “espera d’acció per part de l’usuari” parlem de persones que,
després d’una primera consulta informativa han de començar a sol·licitar la
documentació necessària sobre la titulació que volen homologar perquè
l’advocat avaluï la viabilitat del tràmit; generalment s’ha de fer seguiment a
la persona interessada per saber en quina situació es troben les seves
gestions. Normalment han d’encarregar a un familiar o amic resident en el
país d’origen per sol·licitar aquesta documentació. També per efecte de la
crisi sanitària, el tancament total o parcial de les administracions o serveis en
els països d’origen ha repercutit negativament en els processos d’obtenció de
documentació necessària per iniciar la presentació de més expedients.
Esperem que aquesta situació pugui millorar durant 2021.

2.7. Finançament
Durant el 2020, la Xarxa 9 Barris Acull ha rebut finançament de l’Ajuntament
de Barcelona (Direcció General d’Immigració), del Districte de Nou Barris
(infraestructura i comunicació), i de la Generalitat de Catalunya (Secretaria
d’Immigració). El programa d’Homologacions de títols és un encàrrec finançat
per Foment de Ciutat SA.
El conveni signat amb l’Ajuntament de Barcelona s’ha incrementat després de
set anys. Aquest increment repercuteix en l’augment d’hores per al SAJ i la
coordinació del treball en xarxa. Com que l’aplicació d’aquest increment es
va confirmar al mes de febrer, la declaració de l’estat d’alarma i la
consegüent repercussió en la modalitat de teletreball, no va fer possible
aplicar l’augment de jornades fins al darrer quadrimestre de 2020 (setembredesembre). És tant per aquesta raó, com per l’anul·lació a última hora del
Festival de Sopes del Món que hi ha una part de la subvenció que no s’ha
utilitzat.

34

