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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 durant 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 a
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 les quals 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 l'any 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, mostra un punt d'inflexió a partir de l'any 2017.
A gener de 2021 les dades es mantenen en relació amb l'any anterior.
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Evolució en el nombre d'estrangers empadronats al districte de Nou
Barris 2012-2021
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Les dades de l'Institut d'Estadístiques indiquen que a gener de 2021, les
persones estrangeres empadronades arriben a 36226, el que suposa un
percentatge del 20,8% respecte a la població total del Districte. Així i tot,
l'augment percentual respecte al període anterior se situa en el 2%.
Quan al rànquing per nacionalitat, en data de gener de 2021, es manté força
semblant a l'any anterior, sense canvis significatius llevat dels canvis de lloc
de Bolívia que passen de la vuitena posició i de Colòmbia que passa a la
quarta posició.

Rànquing de països.
Nou Barris, 2021
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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 42,9% sobre el total de població,
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Turó de la Peira amb un 35,4%, Trinitat Nova amb un 32,2%, les Roquetes amb
un 32%, Porta amb 31,2% i Verdum amb 30,9% Si mirem el volum de població
en termes absoluts, el barri de Porta presenta un major volum de població
estrangera (8674), seguit del barri de Prosperitat (6669), el barri de Vilapicina
(6154 persones), Turó de la Peira (5754) i les Roquetes amb 5261 persones.

1.1. Situació actual; a més d’un any de l’esclat de la
crisi sanitària
A quasi dos anys de l'esclat de la crisi sanitària global, els efectes que aquesta
ha tingut especialment sobre els col·lectius més vulnerables, continua fent-se
palès. Si bé les xarxes de suport ciutadà s'han adaptat a les noves necessitats,
continuem observant grans dificultats en l'accés a les cobertures bàsiques com
ara l'habitatge. La dificultat d'accés als serveis públics i en concret les
complicacions quan a tràmits administratius esdevenen 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.
Ens trobem sovint amb situacions de desconfiança per part de les persones
ocupadors reticents a renovar contractes o admetre a les persones
treballadores perquè els tràmits s'ajornen de manera exagerada. Tot plegat
són problemàtiques que s'han anat fent més visibles en les persones en
general i amb la població en situació administrativa d'irregularitat més
concretament.
D'altra banda, la consolidació de la tramitació telemàtica en detriment de
l'atenció presencial per part de les administracions continua marginant a
moltes persones en l'accés a la informació, comunicació i tramitació. Si bé els
esforços per part de diverses entitats i iniciatives per donar suport a la
ciutadania en la realització de tràmits telemàtics, encara l'escletxa digital
romana present per a moltes persones. 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, fet que s'ha agreujat a mesura
que la crisi sanitària s'allarga en el temps.
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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's, 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.

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 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
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 quant a la
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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 treballem 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 i/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, recolzant 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, 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

L’edició número 17 no va poder ser celebrada en 2020 i es va reprogramar per
al mes d’octubre de 2021. Aquest canvi de data obeeix en principi a l’aposta
d’ajornar la festa per tal d’esperar que les restriccions de la crisi sanitària
fossin més laxes i, d’altra banda, a la celebració de la Capitalitat de
l’Alimentació Sostenible que ostenta la ciutat de Barcelona en 2021.
Finalment, el diumenge 17 d’octubre va ser el dia i el pati del Districte de
Nou Barris el lloc de la celebració; l’espai del districte ens permetia poder fer
control d’aforament i accessos, a l’hora d’aplicar les mesures de seguretat
sanitària.
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En aquesta edició especial, es van cuinar 39 sopes
de 19 països i regions diferents, per part de 117
cuineres de 31 entitats, van assistir més de 3.000
persones de públic i van donar suport més de 100
persones voluntàries.

17è
Festival
Sopes
del Món
Mundial
Diumenge,
17 d’Octubre
2021
Al Pati de la Seu
del Districte
Pl. Major de Nou Barris, 1

PROGRAMA
10:30 h
Tallers i espectacle de circ
13:00 h
Les sopes amb Los Combos
de l’Escola de Blues

Organitza

Amb la col·laboració

Aforament limitat i mesures sanitàries en funció de les disposicions vigents durant la celebració dels actes

Les sopes van ser de
procedències diferents:
A n d a l u s i a ,
Bolívia, Castella León,
Catalunya, Colòmbia,
Equador, les Garrigues,
Mallorca, Marroc, Múrcia,
Nicaragua, Rosselló, Romania, Terol, Turquia, Ucraïna Uruguai, Veneçuela
i la Xina.
Aquest any, aprofitant la celebració de l’alimentació sostenible es va decidir
treballar al voltant d’aquesta temàtica en la decoració tant a l’entrada com a
l’interior del pati on es van localitzar la zona de cuines i les taules distribució
de les sopes, tot recordant el procés dels aliments des de les llavors plantades
al camp i fins que arriben a les nostres taules. L’animació, que enguany es va
complementar amb “visites guiades” a les cuines, també ha seguit en la línia
de la defensa del producte i comerç de proximitat i de la importància de
l'alimentació, sostenible i
equilibrada per a tothom. El
text del volador, a càrrec de
la cooperativa Userda, posa
de relleu el valor de les
nostres petites accions quant
al consum responsable i
l’alimentació sostenible.
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L’Ateneu Popular de 9 Barris es va
encarregar de la realització de
diferents tallers de circ per als nens i
nenes, a més de les actuacions de circ
pensades per a les famílies i públic en
general que ha vingut al Festival. La
degustació de les Sopes va estar
acompanyada dels Combos de L’Escola
de Blues.
Com cada any, la temàtica treballada es va difondre en diferents canals de
comunicació (blog/Twitter/Facebook, etc.).
L’equip d’animadors anaven disfressats de pagesos i espantaocells durant
l’organització de jocs i activitats
entre els participants.
Aquest any també es va organitzar
l’Espai Fotomaton a l’interior del pati
del Districte, en el que els cuiners i
cuineres es podien fer una foto com a
record de la seva participació en el
Festival. Més de 100 persones van
participar en aquest espai.

Gent de Nou Barris, Gent d’Arreu

L’Exposició ‘Gent de Nou, Barris Gent d’Arreu’ va ser creada l’any 2017 com a
homenatge a la història migratòria del
districte, als seus veïns i veïnes i a la seva
diversitat. La itinerància d’aquesta exposició
s’ha reprès en 2021 i ha estat exposada a la
Nau Bòstic i al Casal de Barri de Trinitat Nova.
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Experiències positives de convivència en format audiovisual

Aquesta tercera edició coincideix amb la celebració dels vint anys de la Xarxa
9 Barris Acull. És per aquesta raó que hem volgut fer una mirada retrospectiva
des dels inicis del projecte i fins a l’actualitat, tot reflexionant sobre
l’evolució dels diferents eixos de treball, les problemàtiques que enfronten
les persones migrades, i les persones, entitats i projectes que han estat
vinculades a 9 Barris Acull en tots aquests anys.
Sota el títol “Vint anys de 9 Barris Acull”, hem volgut no només donar a
conèixer la trajectòria del projecte, també donar veus a les persones usuàries
mitjançant els testimonis de les seves pròpies trajectòries vitals com a
persones migrades, explicar com hem arribat fins aquí tot adaptant-nos a les
noves necessitats i circumstàncies. Aquesta reflexió ens porta a reconèixer
que hi ha problemàtiques que encara resten lluny de ser superades, que és
necessari continuant treballant i enfrontant els nous reptes que planteja la
convivència en la diversitat i la igualtat entre les persones. També destaquem
la importància de les persones voluntàries en aquest projecte, sense les quals,
aquesta feina no hagués ni estaria mai possible de realitzar.
El documental es troba ja en fase de muntatge i l’estrena es farà en març de
2022 en el marc de les Jornades 9 Barris Acull on abordarem la situació dels
Joves que creixen entre dues cultures.

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 i també
facilitar els processos de renovació de documentació o d’altres tràmits
relacionats amb estrangeria. Per això s’ofereix l’assessorament mitjançant un
Servei d’Acompanyament Jurídic especialitzat, distribuït en tres punts del
territori que abasten les zones nord, centre i sud de Nou Barris.
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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 dona informació
general sobre tràmits bàsics d’estrangeria, equipaments i serveis del districte
i la ciutat, qüestions laborals, educació, salut, relacions de gènere, etc.
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.
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Durant el 2021 s’ha dut a terme un total de 3055 accions d’informació i
derivació al Punt d’Acollida i Informació, un 31% més que en 2020. Si ho
comparem amb l’any 2019 (un any de referència en circumstàncies més
normals que 2020) l’augment és igualment considerable, ja que arriba a un
22%. Podem dir que la tendència al
creixement de les consultes s'ha
Persones usuàries per gènere
disparat com a reflex de les
necessitats que ha estat
experimentant la població no només
a partir de la crisi sanitària, sinó que
també pel col·lapse d'altres serveis.
Homes
36%
Quan al perfil de
les persones
usuàries per gènere, es manté la
tendència que hem observat
tradicionalment al llarg de tota la
Dones
64%
nostra trajectòria; el 36% de les
consultes han estat realitzades per
part d’homes i el 64% per dones.

Font: dades pròpies

En relació amb el lloc de
residència de les persones
usuàries, en 2020 va haver-hi
un punt d’inflexió amb un
augment de les persones que
viuen fora de Nou Barris
(resta de Barcelona i altres
poblacions de Catalunya).
Aquesta tendència es manté
en 2021 i segurament té a
veure amb el fet que les
persones ateses que provenen
d’altres territoris, siguin
altres districtes de Barcelona
o de la resta de la Província,
recomanen el servei a veïns o
amics que desconeixen

Persones usuàries per lloc de residència
actual
Resta Catalunya
4%
Barcelona Ciutat
18%

Nou Barris
78%

Font: dades pròpies
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l’existència d’altres espais o entitats d’acollida. Quant a les persones
residents a Nou Barris, repunten en un 6% respecte a l’any anterior.

Com han conegut 9 Barris Acull
altres
3%

servei
16%

entitats
3%

persona coneguda
19%

usuari/a
59%

D’altra banda, la
majoria de persones
ateses són usuàries
habituals (59%). A
diferència de l’any
2020, les persones
derivades per
serveis (22%)
desplacen al nombre
de persones que
acudeixen a 9 Barris
Acull
per
recomanació d’una
persona coneguda
(16%); això també
podria explicar-se
per la sobresaturació
d’altres serveis. La
resta d’opcions
(derivació per part
d’altres entitats i
altres) romana igual

que en anys anteriors.
Pel que fa a la variació de les accions d’informació al llarg de l’any, gener i
setembre continuen sent els mesos de major afluència, ja que són mesos
posteriors al tancament del servei per períodes de vacances.
A diferència de 2020, l’atenció del servei d’Acollida ha estat en un 100%
presencial. Així i tot, un 35% de les consultes han estat via telefònica. Quan al
servei d’acollida s’han realitzat en un 60% de manera presencial i un 40% via
telefònica.
Pel que fa al perfil de les usuàries del Punt d’Acollida/Informació, les
persones ateses procedeixen de 72 països diferents. A la gràfica es
representen els 10 països majoritaris.
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*D'un total de 72 nacionalitats diferents en 2021. Font: Base de dades pròpia

Respecte als països d’origen, el col·lectiu de persones procedents d’Hondures
continua ocupant la primera posició en el rànquing i puja un 5% amb relació a
2020. La tendència és molt semblant a l’any anterior, de fet en aquest
rànquing apareixen els mateixos 10 països que en 2020.

Persones usuàries per franges d’edat

4%
51 a 60 anys
22%

18 a 30 anys
26%

31 a 49 anys
48%

Font: dades pròpies
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Per edats, quasi la meitat de les persones que fan ús del servei tenen entre 31

Persones usuàries per situació administrafva
Asil
3%
Familiar Comunitari
5%
Espanyol
9%
irregular
39%

llarga durada
12%

permís residència
32%

Font; dades pròpies

i 49 anys (un 48%) Les franges 19 i 30 anys representen un 26% de les
persones, seguides per les persones entre 51 i 60 anys amb un 22% del total.
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 en situació administrativa irregular, tot i que disminueixen en un
4% respecte a l’any anterior; cal destacar que aquest percentatge havia estat
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en augment any rere any i per primer cop disminueix. Es mantenen, en segon
lloc, les persones amb permís de residència tot i que augmenten en un 7%
respecte a l’any 2020. En tercer lloc, les persones amb permís de llarga

Persones usuàries per mofu de consulta

Altres
5%
Llengües
10%
Tramitació cites
9%
Tramitacions vàries
9%

Estrangeria
67%

Font: dades pròpies

durada, però disminueixen en un 2%. Els canvis més significatius es donen
quan a les persones sol·licitants d’asil, que en el període anterior havien
augmentat considerablement arribant a un 7% i durant 2021 disminueixen
fins a un 3%. La tendència iniciada anys enrere, respecte a la presència
creixent de persones usuàries que tenen ja la nacionalitat espanyola, va
observar una disminució entre 2019 i 2020, tanmateix en 2021 torna a pujar
passant d’un 4% a un 9%. En el cas de les persones que estan dins el règim
comunitari com a familiars, es manté igual al període anterior amb un 5%. En
definitiva, la situació administrativa de les persones usuàries que acudeixen al
punt d’acollida, és semblant a les tendències dels darrers anys, llevat del
comportament del nombre de persones demandants d’asil que disminueix i de
les persones amb nacionalitat espanyola que augmenta.
18

Finalment, quant als motius de les consultes, es mantenen a grans trets, les
tendències de l’any 2020. Cal destacar l’augment de consultes per temes
d’estrangeria que passen d’un 60% a un 67% recuperant així les xifres generals
de l’any 2019. En segon lloc, apareixen les tramitacions vàries i la tramitació
de cites, cadascuna amb un 9% de consultes; tot i disminuir aquestes xifres
respecte a l’any 2020, els percentatges s’acosten a les dades de 2019.
Les persones usuàries que consulten per tallers de llengua es mantenen
respecte a 2020 i mentre no ens ha estat possible reprendre les classes, s’ha
fet derivació a les escoles d’adult. (informació ampliada respecte als tallers
de llengua a la pàgina 23).

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 de manera presencial o telefònica
L’organització de l’agenda del servei està centralitzada al nostre local de la
Via Favència. Els tres punts d’atenció es mantenen 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

Durant el 2021 s’ha realitzat un total de 1.553 atencions, un 9,3% més que
en 2020 als tres punts del Servei d’Acompanyament Jurídic i s'hi han ates
un total de 1184 persones. Quan al perfil de les persones usuàries es manté
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Usuàries SAJ per Zones

Z. Sud
10%

Z. Nord
16%

Zona Centre
74%

igual que l’any anterior; 62% dones
i 38% homes. La majoria de
persones usuàries, en concret el
46%, tenen entre 31 i 49 anys,
seguides per un 27% en la franja
18-30 anys, un 24% entre 51 i 60
anys i per últim un 3% en la franja
de més de seixanta-un anys. Tot
plegat es mantenen les mateixes
tendències que representen els
totals de persones usuàries de 9
Barris Acull.

A diferència de 2020, l’atenció ha
estat 100% presencial i s’ha
recuperat d’aquesta manera en els
Font: dades pròpies
tres punts del territori des del mes
de gener. El resum de persones ateses del SAJ per punt d’atenció és el
següent:

→ a la Zona Centre 872 persones
→ a la Zona Sud 123 persones
→ a la Zona Nord 189 persones
→ Total SAJ 2020 1184 persones

Durant 2021 s’ha mantingut la centralització de tota la gestió d’agenda del
SAJ (recepció de trucades, organització d’agenda, confirmació de cites) de
les tres zones a 9 Barris Acull.
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 33% al 35%. Cal
assenyalar que la tramitació d’arrelaments continua essent el motiu de
consulta més habitual, situació que molt probablement es relaciona amb els
processos d’irregularitat sobrevinguda a causa de la inestabilitat econòmica
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Persones usuàries SAJ per mofu de consulta
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especialment a partir de la crisi sanitària. Les consultes per nacionalitat es
mantenen, en segon lloc, i comparteixen el mateix percentatge d’un 15% que
les consultes per renovació de permís. Les consultes per familiar comunitari
es mantenen, en quart lloc, tot i que disminueixen en un 2% respecte a l’any
2020, mentre que les consultes per reagrupament familiar es redueixen en
un 1% (de 9% en 2020 a 8% en 2021). Les consultes per asil baixen d’un 6%
a un 5% i com en anys anteriors s’associen generalment a dubtes sobre drets i
deures de la condició d’asilat i de vies alternatives de regularització en cas de
denegació. Les consultes per modificació augmenten en un 1% respecte a 2020
mentre les denegacions, que van començar aparèixer en el gràfic a partir
de 2020, es mantenen en 4% (en anys anteriors el percentatge era residual i
estaven dins de l’apartat “altres”)
El Servei d’Acompanyament Jurídic continua essent un servei conegut i ben
valorat al districte i també en l'àmbit de ciutat, especialment a partir de la
crisi sanitària. En 2021 la consolidació de l’augment d’hores per ampliar el
servei, ha permès mantenir una espera d’entre una i dues setmanes en
l'assignació de cites.
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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
Sud (Centre Cívic Can Basté) i a la Zona Centre (Espai Via Favència i Casal de
barri de La Prosperitat).
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 serien:
→ 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 arrelats als barris.
→ Derivar de manera eficaç cap a estudis més institucionals a persones
que es trobin en condicions de realitzar-los.
Després de mesos sense
activitat, durant 2021
s’ha pogut recuperar una
bona part dels tallers de
llengua que s’impartien
abans de l'esclat de la
crisi sanitària. L’activitat
es va veure molt
afectada per les
restriccions sanitàries,
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però a partir del mes de setembre s’han reobert les inscripcions complint els
protocols de seguretat. La principal afectació és al nombre d’alumnes per
aula que s’ha disminuït a la meitat de l’aforament. Cal puntualitzar que, tot i
que les restriccions no sempre han exigit la meitat de l'aforament, la decisió
de mantenir aquest 50% com a màxim respon a la necessitat d’assegurar la
continuïtat de places per a les persones usuàries. Mantenim el criteri de
“matricula viva” en funció de les necessitats de les persones que hi participen
i així també un llistat d’espera.
Quan al voluntariat, la resposta ha estat positiva en molts casos i hem pogut
incloure noves persones voluntàries per tal de reprendre els grups que
funcionaven abans la pandèmia i així comptar amb relleu de les persones
voluntàries que per temes sobretot de salut, no han pogut continuar
col·laborant en el projecte.
A l’espai Via Favència hi ha dos grups de nivell zero i dos grups de nivell 1, al
Casal de La Prosperitat un grup de nivell 1 i al Centre Cívic Can Basté s’han
mantingut 3 grups (alfabetització, castellà i català).
A l’últim quadrimestre ha tingut lloc una col·laboració entre els tallers de 9
Barris Acull i un tercer
d’ESO de l’IES Trinitat
Nova mitjançant l’APS
“Menjat al món”.
L’ o b j e c t i u d ’ a q u e s t
aprenentatge servei ha
estat perfilar millores en
el mercat per atreure i
satisfer les demandes
d’un públic més divers i
amb necessitat i
demandes més diverses
també. Ha estat una
primera experiència de
la qual es poden treure aprenentatges, introduir millores i apostar per noves
col·laboracions al voltant d’aquesta nova a assignatura que es treballa als
Instituts.
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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 si de
la comunitat, promovent l’associacionisme amb la finalitat d’enriquir
socialment 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, entitats, com els autèntics
protagonistes de 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.
✓ 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
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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 2021 s’ha continuat amb el reforçament dels canals de
comunicació amb les entitats de la xarxa i les coordinadores d’entitats de
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.
✓ La relació amb projectes i entitats del territori (XARSE i d’altres
emergents a partir de la crisi sanitària) s’ha materialitzat tant mitjançant
consultes com derivacions o atencions directes, amb l’objectiu de
coordinar el treball i facilitar el seguiment de casos.

Finalment, s’ha donat un contacte i una col·laboració, de 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, Servei d’Habitatge de
Nou Barris, Educadors 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. Comunitària de
Verdum, Casa de Barri Verdum, Ass. Equatorians Catalunya, Ass.
Projectart, Ass. Xinesa d’Intercanvi Cultural, Ateneu Popular 9 Barris,
Casal de Barri Prosperitat, Casal de Joves de Prosperitat, Centre
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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.

El treball en xarxa a la ciutat

En l’àmbit de ciutat, durant el 2021, 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 Antirumors, entitats del Pla Municipal d’Interculturalitat
de Barcelona, i l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

Calendari 9Barris Acull

Per sisè any consecutiu editem el calendari de la Xarxa 9 Barris Acull amb la
finalitat de fer visible la diversitat del
territori. En 2022 fem una mirada
retrospectiva al nostre projecte amb motiu
de la celebració dels vint anys de 9 Barris
Acull.
Aquest calendari ens ha permès mirar al
passat, veure el camí recorregut i alhora
reconèixer l’aportació de tantes persones i
entitats que han fet possible aquest
treball. El calendari transita cada mes per
diferents activitats que han estat o encara
són part del dia a dia i que hem volgut

2022

A 9 BARRIS
ACULL HEM FET
VINT ANYS!!!
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compartir com a reconeixement i agraïment, sense oblidar que encara hi ha
molta feina a fer.

2021 també ha estat un any d’inici de
canvis importants, però que alhora
reflecteixen la consolidació del
projecte. Després de vint anys de
treball, 9 Barris Acull s’independitza i
es constitueix com a entitat amb
personalitat jurídica pròpia:
l’Associació 9 Barris Acull.

Foment del voluntariat i la participació al projecte

L’aportació del voluntariat al projecte 9 Barris Acull és fonamental. Amb la
conformació com a Associació 9 Barris Acull a partir de juny de 2021, hi ha
hagut alguns canvis que es tradueixen en un augment de persones implicades
en el projecte en concret a l’espai de coordinació;
→ Espai de coordinació del projecte: ha passat de 5 a 12 persones
voluntàries
→ Suport a la coordinació: 1 persona voluntària
→ Dinamització i suport als tallers de llengua i entorn: 16 persones
→ Suport al Punt d’Acollida i Informació: 3 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:
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Suport a la coordinació

35 hores

Coordinació

35 hores

Servei d’acompanyament Jurídic

16 hores

Voluntariat

72 hores

TOTAL

158 hores

Com es pot observar, l’aportació en hores de treball per part de les persones
voluntàries compromeses amb el projecte arriba a un 46% del volum de treball
setmanal que implica el dia a dia de 9 Barris Acull.

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, conjuntament amb les entitats, fomentar
el debat, generar discurs i marcar tendències.

Taller bàsic estrangeria 7, 14 i 21 de juny, Biblioteca de Les
Roquetes

Aquest taller s’adreça a tècnics, professionals, entitats i equipaments del
territori amb la finalitat d’oferir unes eines bàsiques sobre l’actual llei
d ’ e s t r a n g e r i a . L’ o b j e c t i u é s
millorar el servei, les derivacions i
compartir informació per afavorir
el treball en xarxa.
Com en edicions anteriors, l’espai
facilitat per dur a terme aquesta
activitat ha estat la sala d’actes de
la Biblioteca de Les Roquetes.
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Van participar un total de 23 persones de 12 equipaments, projectes i grups
diferents, entre elles persones voluntàries de 9 Barris Acull.

2.5. Organització i treball intern
La Xarxa compta amb un equip de coordinació que es reuneix cada quinze
dies i en ell, estan representades algunes entitats de la xarxa i les diferents
comissions de treball. Aquest equip és el que dona seguiment quotidià al pla
de treball i a les situacions conjunturals que sorgeixen en el dia a dia. En 2021
s’ha reprès el format presencial.
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 Festival de Sopes, comissió calendari, etc.

2.6. Altres programes
Per quart 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 plantejà 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 (Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona) els barris de
les Roquetes i Trinitat Nova; aquest any s’han ampliat els barris inclosos en el
Pla de Barris i el Programa es fa extensiu també als següents barris:
• Verdum
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• Prosperitat
• Turó de la Peira
• Can Peguera

El Programa ofereix assessorament, acompanyament jurídic i subvenció
econòmica per facilitar que les persones que puguin homologar els seus
estudis no universitaris obtinguts als seus països d'origen i amb la finalitat de
millorar l'accés al mercat laboral.

2.7. Finançament
Durant el 2021, 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.
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