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Font: Elaborado propia a partir de dades del Padró Municipal de Sabadelt a 28 de febrer del 2005.

4 de cada 10 persones estrangeres a
Can Puiggener és marroquina

2 de cada 10 persones estrangeres a
La Serra és gambiana
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Gráfica 11. Can Feu Gráfica 12. Nord
Font: Elaborado propia a partir de dades del Padró Municipal de Sabadell a 28 de febrer del 2005.

1 de cada 10 persones estrangeres a
Can Feu és romanesa

Els col-lectius que predominen al Nord
son el Uatinoamericá i el marroquí
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Gráfica 13. Berard Gráfica 14. Centre
Font: Elaboracio propia a partir de dades del Padró Municipal de SabadeU a 28 de febrer del 2005.

Ets col-lectius que predominen a
Berard son el llatinoamericá, el

marroquí i el comunitari

1 de cada 2 persones estrangeres al
Centre prové de la Unió Europea

Llegenda: 1. Oceania; 2. Unió Europea i resta d'Europa; 3. Resta de l'Europa de l'Est; 4.
Romanía; 5. Resta d'Ásia; 6. Xina; 7. Resta d'América del Sud; 8. Bolívia; 9. Equador; 10. América
central i carib; 11. América del Nord; 12. Resta d'África; 13. Gámbia; 14. Marroc.
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Font: Elaboració propia a partir de dades del Padró Municipal de SabadelL a 28 de febrer del 2005 i de
Martori, J.C. Hoberg, K (2004).
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Jaula 4. Distribució de la poblado estrangera a Sabadell segons nadonalitat per sectors o ohgens
geográfics.
Font: Elaboració propia a partir de dades del Padró Municipal de Sabadell a 28 de febrer del 2005.
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documentació)

119

304

Jaula 5. Persones estrangeres ateses al Serve/ d'Orientació del Vapor Llonch durant l'any 2004.
Font: Elaboració propia a partir de dades de Vapor Llonch, Regidoría de Promoció Económica.
Ajuntament de Sabadell. Dades del 2004.
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Amb
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58
72

36
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354
Jaula 6. Poblado estrangera atesa al Servei d'Orientació segons nivetl d'estudis.
Font: Elaboració propia a partir de dades de Vapor LLonch, Regidoría de Promoció Económica.
Ajuntament de Sabadell. Dades del 2004.
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fcctiv. comerciáis

Turisme i rest.
Activ. recreatives

5ector const meció

sector industrial

5ector sanitari

5erveis prof.

ftltres servéis
Total

% s/ total

Distr. 1

16
12

3

4

3
4

15
12

69

33,66

Distr. 2

9
9

5

3
4

9
39

19,02

Distr. 3

7

3

2

4

16

7,80

Distr. 4

7

7

1

7

22

10,73

Distr. 5

7

1

1

2

2

2

2

17

8,29

Distr. 6

16
2

1

4

2
11
36

17,56

Distr. 7

3
1

1

1

6

2,93

Total

65

35
4

12

13

11

19

46
205

100,00

% Total

31,71

17,07

1,95

5,85
6,34

5,37

9,27
22,44

100,00

Tauta 7. Activitats económiques re$entades per poblado estransera segons la distribudo per districtes.
Font: Elaborado propia a partir de dades de la Regidoría de Comerc i Turisme. Ajuntament de Sabadell.
Dades de l'octubre del 2005.
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Gráfica 15. Evolució de la poblado estransera i la taxa d'atur a Sabadell del 1.993 al 2.004.
Font: Elaboracio propia a partir de l'Anuari Estadistic de Sabadell del 2004 i del 2005.



B- FITXES D'ENTITATS I SERVÉIS



SCAI (SERVEI CIUTADÁ D'ACOLLIDA A L'IMMIGRANT)

UBICACIÓ

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

ACT1VITATS

USUARIS/ES

Ádrela: Sant Pau 19
Teléfon: 93.727.29.75
Correu electrónic: scai@sabadellsolidari.or(i
Horari d'atenció: dll-dj: 16:30h-19:3Oh dv:11h-14h
Servei civic i ciutadá constituit legalment com a coordinadora d'entitats i que ofereix diáriament
atenció oberta i gratuita a la poblado ímmigrant de la ciutat de Sabadell i d'altres municipis de la
comarca del Valles Occidental. L'SCAI pretén ser un servei civic, ciutadá i gratuit orientat a
l'assessorament de les persones immigrants i un lloc per facilitar contactes entre la societat
sabadellenca i vallesana amb els individus i grups d'immigrants. És un servei d'acollida, avaluació
i orientado flexible i independent, adaptable a una afluencia massiva.

• Acollir integralment les persones immigrants, de forma puntual pero continua en el temps (el
servei sovint és reutilitzat pels ususaris).

• Contribuir a la integrado social óe les persones immigrants.
• Oferir orientado i assessorament.
• Donar suport a la identitat propia i diferenciada de les persones immigrants.
« Sensibilitzar la poblado respecte al fet migratori, la realitat intercultural i la participado

solidaria.
• Acompanyament diari en els dos projectes residenciáis (Drapaires d'Emaús i pisos d'acollida

per refugiáis polítics)

• Programa d'acollida, avaluació i orientado, on s'ofereix informado i assessorament en
materia legal d'Estrangeria, atenció social, orientado laboral i informado sobre el projecte
residencial SCAI-Emaús i el servei de promoció i intercanvi sociocultural.

• Creació del nou programa "SCAI cap enfora", per potenciar l'apropament ais barris a través
de traslladar les sessions tnformatives a barris i a espais comuns deis cot-lectius immigrants i
rebre demandes i, sobretot, reorientar les persones dins el teixit sodal i associatiu propi de
cada barrí.

• Accions de sensibilitzadó social i difusió sobre el fenomen migratori.
• Programa de promoció de voluntariat.
• Programa de treball amb entitats d'immigrants.

Homes i dones dorigen immigrant.
De totes les edats: un 50% dusuaris/es teñen entre 26 i 40 anys i un 18% entre 41 i 55 anys.
Les procedéncies majoritáries son:

54% Llatinoamérica, básicament dTquador.
15% Magrib, básicament Marroc
14% África Subsahariana.
9%Europadel'Est,

En un 75% son persones que resideixen a Sabadell.
El temps destada al país és: 12% entre 1 i 3 mesos, 7%, entre 4 i 6 mese», 20%, entre 7 i 12 mesos
i 61%, mésd'un any.



DRAPAIRES D'EMAUS

UBICACIÓ

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

ACTIVITATS

Adreca: C/ Migdia, 52

Teléfon: 93.727.27.16

Correu electrónic: emaus@emaus.es

Horari d'atenció: preferentment de 10h a 12h del migdia.

Associació internacional sense ánim de lucre, amb 25 anys d'experiéncia a Sabadell.

Comunitat d'acollida per a persones amb problemes d'adaptació social a causa de la

marginado o bé persones que busquen una forma de vida mes solidaria. A través d'una

cooperativa es dediquen al treball de reciclatge. També col-labora económicament

amb dos projectes de cooperado internacional a Nicaragua {Massaia) i Perú

(Yurimaguas) a través de la seva Fundado.

• Oferir acollida i estada limitada a 3 mesos per a 6 persones immigrants sense

recursos i en risc d'exclusió social.

• Cobrir les necessitats básiques de les persones ateses en el programa d'acollida i

empadronament al domicili del projecte.

• Col-laboració conjunta, suport jurídic, seguiment i orientado a través de l'SCAI.

• Recepció i acollida al centre residencial on es cobreixen les necessitats básiques.

Ubicado a la llar i a la societat.

• Formació educativa, basada en el treball d'habilitats socials, de convivencia i

hábits personáis.

• Facilitar la coordinado amb altres servéis socials, sanitaris i educatius.

• Donar suport puntual en situacions determinades de la vida diaria (visites

mediques, mediado laboral)

• Revisió médica.



USUARIS/ES
Majoritáriament homes immigrants mes grans de 18 anys, sobretot entre 20 i 30 anys.

Sois, solters o bé amb familia al país d'origen.

Persones sense recursos a la ciutat (manca de feina, manca de recursos per la propia

subsistencia i manca de xarxa relacional).

Amb menys d'un any d'antiguitat al territori i preferentment en situació d'irregularitat

administrativa.

Les procedéncies son: 10 de Romanía, 8 d'Equador, 2 de Xile, 2 de Senegal i 1 de: Afganistán,

Bulgaria, Cuba, Ghana, Marroc, Venecuela, Nigeria i Uruguai.

Les demandes mes freqüents son una feina estable, habitatge i empadronament indefinit al

domicili del projecte, ja que un cop s'acaba Testada a Emaús, sovint l'única sortida és

compartir pisos massificats on no sempre és possible empadronar-s'hi.

CARITAS

UBICADO

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

Adreca: C/ Salut, 42

Teléfon: 93.725.35.00

Correu electrónic: sabadell@caritasbcn.orc

Horari d'atenció: DU. a div., de 9h a 14h

Caritas Sabadell és una entítat sense afany de lucre que té com a finaütat lluitar a

favor de la justicia i la igualtat d'oportunitats entre les persones. Desenvolupa atenció

social amb la prioritat de treballar envers aquelles persones en risc d'exclusió social

intentant alhora ser dinamitzadora d'accions de sensibilització, denuncia i reflexió de

les nostres comunitats.

• Prioritzar l'atencio social ais col-lectius mes desafavorits.

• Potenciar la informació, sensibilització i denuncia de les situacions de desigualtat

al conjunt de la societat.

• Participar activament i promocionar les xarxes de cooperació que afavoreixen una

major cohesió social.



ACTIVITATS
Acollida i escolta activa.

Espai de formado i d'inserció laboral (borsa de treball, espai d'orientació laboral,

móduls A prop teu, iniciado a la Uengua catalana i punt de trobada).

Espai d'infáncia i familia (suport materno-infantil per a mares i filis i reforc

educatiu).

Espai gent gran (tramat de vida, padrinatge, servei d'ajuda a la llar).

Voluntariat (participacio en pLataformes i entitats, servei de rober, voluntanat en

les accions de Caritas parroquials i arxiprestals).

USUARIS/ES
Homes i dones en condicions de necessitat material, económica o social, en un

78% son persones estrangeres.

" Les procedéncies majoritáries son:

22,47% és poblacio amb nacionalitat espanyola.

24,14% és poblacio procedent de Bolívia .

21,80% és poblacio procedent d'Equador.

El 32% restant, inclou persones procedents de Sud-América i África,

sobretot Marroc.

Sexe: s'atenen básicament dones, en un 71% deis casos

• L'edat majoritária es troba entre els 30 i els 40 anys.

16% entre 25 a 29 anys.

13,82% entre 35 a 39 anys.

50% son persones soles. Tot i que, en l'últim any, augmenten les parelles.

• Nivell d'estudis:

23% té els estudis no convalidats, persones amb una formado básica.

9/10% amb estudis secundaris.

5% amb estudis universitaris o estudis superiors, sovint no convalidats.



ASSOCIACIO AFRICANA DE SABADELL

UBICADO

DESCRIPCIÓ

OBJECT1US

ACTIVITATS

USUARIS/ES

Adreca: No teñen local propi, pero es reuneixen al Centre Cívic St. Oleguer Teléfon:

93.710.39.93

Correu electrónic: asociacionafricanasabadeU@hotmail.com

Horari d'atenció: Dimecres de 19h a 2O:30h

Associació sociocultural amb la finalitat d'acollir les persones immigrants proeedents

del continent áfrica i básicament d'origen subsanaría. El seu objectiu és oferir ajuda i

informació sobre la ciutat i els seus recursos.

• Tasques d'ajuda i informació entre et col-lectiu áfrica.

• Col-laborado amb altres associacions de Sabadeü, tant d'immigrants com de no

immigrants.

• Projecte de cooperado amb tres tocalitats de Gámbia per a la construcció de pous

d'aigua.

• Sopar anual áfrica.

• Recollida d'ajudes económiques per traslladar a África les persones difuntes i

enterrar-les d'acord amb les directrius musulmanes.

Entitat dirigida a la comunitat africana resident a Sabadell, especialment a persones

d'origen áfrica subsanaría. L'entitat compta amb aproximadament un 90% d'homes i un

10% de dones, arribades amb els processos de reagrupament familiar. La majoria son

persones adultes entre 25 i 40 anys i de religió musulmana.



ASSOCIACIO AMIC DE SEDHIOU KANDEEMAA

UBICACIÓ

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

ACT1VITATS

USUARIS/ES

Ádrela: No teñen local propi, pero es reuneixen a c/ Pare Pujades 29 4t 1a.

Teléfon: 646.089.065

Correu electrónic: nfalvfatv@vahoo.es

Associació de persones immigrants originaris del Senegal. Les finalitats principáis son

la integrado a la ciutat i l'ajuda mutua, així com també preservar í donar a conéixer la

seva cultura i la seva situado actual.

• Afavorir la convivencia entre persones immigrants i autóctones.

• Afavorir la integració de les persones immigrants.

• Crear espais d'intercanvi i multiculturalitat.

" Activitats culturáis promogudes per l'entitat i subvencionades per

l'Administració local com ara exposicions sobre la cultura, la música o la

literatura senegalesa.

• Conferencies sobre immigració, tractant temes com la importancia de

leseo la rització, del cátala i castellá, temes laboráis...

Ajudes económiques per a socis/es que ho necessitin.

" Recollida d'ajudes económiques per traslladar a África les persones difuntes i

enterrarles d'acord amb les directrius musulmanes.

Entitat dirigida a la comunitat africana resident a Sabadell i procedent específicament

del Senegal. Aproximadament 95% deis seus membres son homes adults d'edats

compreses entre els 30 i 35 anys. També hi ha majoria de persones de creenca

musulmana.



ASSOCIACIO CIUTADANA DE GUINEA CONAKRY AL VALLES OCCIDENTAL

UBICACtÓ

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

ACTIVITATS

USUARIS/E5

Ádrela: c/ París 37 Baixos 3a Sabadell 08204

Teléfon: 616.105.655

Correu electrónic: souaibou55@hotmail.com

Horari d'atenció: Primer dissabte de cada mes i alguns diumenges

Associació sociocultural amb la finalitat de preservar eLs arrels i costums de Guinea

Conatry entre la població immigrant i donar-les a conéixer entre La poblado autóctona.

• Ser un espai de relació i ajuda entre les persones de Guinea Conakry.

• Preservar les tradicions i costums i ensenyar-les a les noves generacions i a la

població autóctona.

• Difusió de la seva cultura i sensibilització de la gent autóctona.

• Itineraris per donar a conéixer l'associació i captar socis.

• Fer un equip de fútbol i organitzar un torneig obert a totes les persones

immigrants i autóctones.

• Crear una coordinació de totes les associacions de Guinea Conakry a Catalunya.

Entitat dirigida a la comunitat africana resident de la comarca del Valles Occidental

procedent específicament de Guinea Conakry. Majoritáriament, els membres son

homes adults d'edats compreses entre els 25 i els 40 anys.



ASSOCIACIÓ DE CIUTADANS DE COSTA D'IVORI

UBICADO

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

ACTfVITATS

USUARIS/ES

Ádrela: No teñen local propi, pero es reuneixen a c/ Progrés 2, 3-2

Teléfon: 625.820.221

Correu electrónic: accic05@vahoo.es

Entitat dirigida a persones procedents darreu de Costa divori, independentment de la

zona dorigen, per tal de superar la divisió causada per tactual conflicte armat del país.

L'entitat també vol promoure la xarxa social entre els seus membres i la seva integrado

a la ciutat.

• Crear un espai de trabada i unió per a persones de Costa divori després det

conflicte armat.

• Establir lligams i xarxes d'ajuda mutua a nivelt laboral, económic o material.

• Promoure una coordinació entre totes les entitats d'immigrants de la ciutat.

• Afavorir la integració social de les persones immigrants.

• Es una entitat de creado recent i encara no s'han pogut organitzar activitats.

• Es té previst organitzar una festa inaugural per donar a conéixer l'entitat i

promoure activitats esportives i culturáis per al conjunt de la població.

Entitat dirigida a la comunitat africana resident a Catalunya i en concret a la comarca

del Valles Occidental i Sabadell, i procedent específicament de Costa d'lvori (zona

Nord). Bona part deis seus membres son homes adults entre 25 i 50 anys.



ASSOCIACIÓ DE MALIENSES RESIDENTS A SABADELL I AL VALLES

UBICACIÓ

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

ACTIVITATS

USUARIS/ES

Ádrela: No teñen local propi, pero es reuneixen a Trav. Ramicell 2, 4t 4a.

Teléfon: 93.727.94.96

Entitat amb la finalitat de promoure una xarxa social i ajuda mutua entre els seus

membres i treballar per la reivindicado i defensa deis drets de les persones

immigrants. També es pretén incidir en la integrado social a la ciutat de Sabadell.

• Afavorir la integració social a través d'activitats sociocu(turáis i laboráis.

• Defensar col-lectivament els drets de les persones immigrants, i concretament, les

persones origináries de Malí.

• Oferir un espai de trobada i de relació entre persones d'un mateix origen i

fomentar l'ajuda mutua.

• Oferir ajudes económiques i materials ais membres de l'entitat que tinguin alguna

necessitat.

• Ajudar económicament en casos de mort i repatriado del cadáver.

• Es pretén, en un futur, organitzar activitats per al conjunt de ta poblado així com

una festa inaugural per donar a conéixer l'entitat.

Entitat dirigida a la comunitat africana resident a la comarca del Valles Occidental i

procedent específicament de Malí. Bona part deis seus membre son homes entre els 18

i els 40 anys, i procedeixen de regions diverses de Malí.



ASSOCIACIO CULTURAL ANASIHA

UBICACIÓ

DESCRIPC1Ó

OBJECTIUS

ACT1VITATS

USUARIS/ES

Ádrela: No teñen local propi pero es reuneixen a C/ Entrepenyas, 14

Tetéfon: 654.172.831

Entitat sociocultural que pretén contribuir a la integrado del col-lectiu magribí i a la

vegada donar a conéixer la seva cultura tant a les persones magribines com a les

autóctones. L'associació té voluntat d'actuar com a mediadora en situacions de

conflicte al barri de Torre-romeu.

• Promoure la integrado del col-lectiu marroquí a la ciutat.

• Protegir i difondre la cultura islámica entre el col-lectiu marroquí.

• Contribuir a la integrado de la dona marroquina i al coneixement deis seus drets.

• Donar a conéixer 1*Islam a la societat d'acollida i transmetre una imatge positiva.

• Fer un treball educatiu per acabar amb el racisme.

• Classes de cultura islámica per a infants.

• Xerrades sobre la cultura islámica destinades a les persones autóctones.

• Debats a nivell intern amb els i les participants.

Entitat dirigida a la comunitat magribina de Sabadelt i procedent, básicament, del

Marroc. La majoria deis seus membres son homes joves, tot i que també hi participen

algunes dones.



ASSOCIACIO SOCIO-CULTURAL ISLÁMICA AR-RISSALAH

UBICACIÓ

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

ACTIVITATS

USUARIS/ES

Ádrela: Las Navas, 1er.-3a. (Seu de la mesquita de Can Puiggener)

Teléfon: 630.564.137 / 93.724.21.23.

Horari d'atenció: 13h /15:3Oh / 17:30h (de dilluns a diumenge).

Associació sociocultural islámica adrecada básicament at col-lectiu immigrant musulmá

amb la finalitat d'oferir un espai de reunió per a la interrelació i l'ajuda mutua entre

persones d'aquest coMectiu i la práctica religiosa islámica.

• Oferir ajudar material i/o económica a totes aquelles persones que ho necessitin,

independentment de l'origen (ja sigui immigrant o autócton)

• Oferir assessorament i orientado sobre els recursos de la ciutat a nivell legal,

laboral i d'emergéncies per a persones immigrants.

• Facilitar un espai per a la práctica religiosa islámica per a les persones del

col-lectiu musulmá.

• Organització i participado en activitats esportives (fútbol) f actfvitats socials i

culturáis própies i de la ciutat (Festa a la Mesquita i Festa de la Diversitat)

• Classes d"árab, de cátala i de castellá.

• Oferir ajudes económiques per a persones en situació de necessitat material i

económica.

• Oferir ajudes económiques per traslladar les persones difuntes i enterrar-les

d'acord amb les directrius musulmanes.

Participado en xerrades organitzades per l'Ajuntament de Sabadetl.

Entitat dirigida a la comunitat magribina musulmana de Sabadell. La major part deis

seus membres i participants son homes a partir deis 20 anys.



ASSOCIACIO SOCIO-CULTURAL AL-TANUIR DE CATALUNYA

UBICACIÓ

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

ACTIVITATS

USUARIS/ES

Ádrela: Pl. Galileu 2, 1er.-3a.

Teléfon: 606.030.741 / 645.828.771

Correu electrónic: oneams@vahoo.es

Horari d'atenció: Diumenges 10h-14h

Associació sociocultural destinada ais joves procedents del nord d'Africa amb la

finalitat d'oferir activitats i, alhora, un espai d'interrelació entre persones d'aquest

col-lectiu.

" Trobar un espai de lleure per a joves de la comunitat nord-africana.

• Difusió de la cultura islámica i sensibilització de la poblado autóctona.

• Organització i participado en activitats esportives durant els caps de setmana

(fútbol i sortides a la muntanya).

• Xerrades i conferencies.

Entitat dirigida a la comunitat magribina de Sabadell i Terrassa i especialment, ais

joves nord-africans. Els seus membres son homes entre els 20 i els 40 anys.



ASSOCIACIÓ WAFAE

UBICACIÓ

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

ACTIVITATS

USUARIS/ES

Ádrela: c/ Ramón Jové, 1, B-3a

Teléfon: 609294875

Correu electrónic: wafae@wafae.ore

Horari d'atenció: de dtl-dv: 10h-14h i 16h-20h

Associació amb la doble finalitat de treballar la interculturalitat i la sensibüització

entre la població jove autóctona a través de la cooperació internacional i oferir ajuda,

assessorament i orientació sociolaboral per a persones immigrants, básicament d'origen

magribí. La majoria de les seves activitats es realitzen a Catalunya, Valencia i Marroc.

• SensibiUtzació de La població general, i en concret de la població juvenil

autóctona, en diversos ámbits amb especial atenció a temes com la immigració.

• Fomentar la interculturalitat.

• Treballar la cooperació i el desenvolupament amb paisos empobrits.

Organitzar activitats dirigides al jovent (voluntariat, cursos formació, e tc . . )

• Programes d'intercanvi d'alumnes amb una escola de Marroc.

• Organització de camps de treball.

• Cursos de formació per a població immigrant.

• Assessorament jurídic i laboral per a poblado immigrant.

• Organització de jomades interculturals d'abast estatal.

Entitat dirigida tan al joves autóctons com joves immigrants, sobretot, d'origen

magribí. La majoria d'usuaris/es son, en un 95% deis casos, joves estudiants i sobretot

dones, en 70% sobre el total.



ASOCIACIÓN CULTURAL DEL ORIENTE BOLIVIANO

UBICACIÓ

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

ACTIVITATS

USUARIS/ES

Adreca: No teñen local propi

Teléfon: 650.496.534

Correu electrónic: asocob@hotmail.com

Associació que té com a finalitat preservar la identitat de les persones que viuen a

Sabadell i provenen de Test de Bolívia.

• Preservar la cultura d'origen.

• Afavorir la integrado escolar deis nens i nenes bolivians.

» Treballar per a la integrado social de les persones immigrants.

Organitzar i participar en activitats esportives, sobretot fútbol.

Tallers de manualitats i cuina típica de Bolívia.

Es preveu treballar en una página web informativa sobre Bolívia i Espanya i participar

en actes culturáis de la ciutat com la Rúa de Carnaval.

Entitat dirigida a la comunitat boliviana de Sabadell i procedent, básicament, de la

zona est de Bolívia. La majoria deis membres de l'entitat son tant homes com dones,

sobretot paredes.



ASOCIACIÓN CULTURAL DE URUGUAYOS EL NIDO

UBICACIÓ

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

ACTIVITATS

USUARIS/ES

Adreca: No teñen local propi pero es reuneixen al Centre Cívic de Ca n'Oriac.

Teléfon: 637.198.411

Horari d'atenció: Divendres de 19:3Oh a 21h

Associació sociocultural dirigida a la població immigrant uruguaiana resident a

Sabadell. La seva finalitat básica és crear una xarxa social forta i estable entre les

persones immigrants d'origen uruguaiá, alhora que es fomenten els llamos de solidaritat

i d'ajuda mutua entre elles.

" Crear un espai d'interrelació entre les persones procedents d'Uruguai.

• Treballar peí desenvolupament social i económic d'Uruguai participant en

projectes de cooperació i ajuda al país d'origen.

• Es té previst iniciar el projecte "Cooperatives d'habitatge", molt freqüent al país

d'origen. A través d'aquestes cooperatives, s'adquireix un solar i es contracta un

equip d'arquitectes per construir-hi habitatges que finalment serán sortejats entre

els membres de la cooperativa.

• Participado en actes socials i culturáis de la ciutat (Festa de la Diversitat).

• Organització i participado en activitats sod ocultarais peí foment de la cultura

uruguaiana entre les persones immigrants d'aquest origen (barbacoa al bosc

de Can Deu).

• Participado en un projecte de cooperació a Uruguai per crear un servei de

menjador en una escola.

Entitat dirigida a la comunitat uruguaiana resident a Sabadell. Els membres son

fonamentalment homes, malgrat que a les activitats que organitzen hi ha prop d'un

50% de participado femenina. Les edats deis seus membres es troben entre 20 i 50

anys, sobretot entre 25 i 40 anys.



C- INSTRUMENTS METODOLÓGICS

1. Guions i assistents ais grups de discussio.

2. Guió entrevista semidirigida per a entitats.

3. Model de fitxa Entitats i model de fitxa Servéis Públics.

4. Ordre del dia i assistents a les Comissions de Seguiment.



1 . Guions 1 assistents ais grups de discussio



Guió grup de dtecutttó Educado (02.06.05)/ (26.10.05)

Presentado de dades.

1. Situado actual

• Correspondencia de la percepció de ta poblado atesa amb les dades estadístiques.

• Nivetl d'escolarització de les famílies deis infants immigrants.

• Nivetl d'abandonament escolar deis nens i nenes immigrants i motius.

• Existencia de protocols, programes d'acollida i seguiment del col-lectiu.

• Relació que s'estableix amb les families i participado de la familia a l'escola.

• Existencia de formado especifica pels professionals i assessorament.

2. Problemes i reptes

• Diferencies en la conceptualització de l'educació.

• Relació entre l'alumnat.

• Percepció de problemes económics i com afecten a L'atumnat immigrant o filis i filies
d'immigrants.

• Participado del col-lectiu en activitats no estrictament académiques.

• Nivell d'exigéncia vers l'alumnat immigrant.

• Existencia de dificultáis per les convalidacions/acreditacions de formado i titulado previa.

3. Propostes i linies de treball

• Existencia d'experiéncies innovadores (especifiques o genériques).

• Mesures que s'haurien d'impulsar des de cada centre.

• Mesures que s'haurien de prendre des d'altres institucions.

Assistents:

CEIP Sallares i Pía

CEIP Agnés Armengol

ÍES Les Termes



ÍES Ribot i Serra

lESCalvetVilet

ÍES Arraona

PAS

Ajuntament de Sabadell, Regidoría d'Educació

CFA La Concordia

CFA Creu de Barbera

CFA Can Rull

S'excusen:

Escola Bressol deis angels; CEIP Alcalde Marcet; ÍES Jonqueres



Guió grup de discussió Treball (22.09.05)

Presentado de dades

1. Situado actual / problemes i reptes (diferenciar per origens i generes)

1.1. Ámbits d'ocupació i nivell professional

• Sectors i ámbits laboráis.

• Adequació trebatl-fomnació.

• Dificultats d'homologacions de titulacions i acreditacions.

• ContinuVtat amb ['experiencia laboral del país d'origen.

• Formado específica peí treball: doméstic, cuidadores.

• Formació específica deis empleadors: directors, encarregats.

• Dificultats que genera el deseo neixement de I'idioma.

1.2. Condicions laboráis

• Condicions laboráis segons els sectors mes destacáis (sous, horaris, temporalitat...)

• Treball doméstic: conciliació vida laboral/familiar.

• Regularització/economia submergida/máfies.

• Conseqüencies del procés de regularitzacio sobre l'economia submergida.

• Atur i accés a la prestació d'atur.

• Accidentalitat laboral.

1.3. Contractacio

• Necessitat de contractacio de treballadors/res immigrants.

• Ús de I'Oferta Laboral Nominativa (contractació des deis paVsos d'origen).

• Ús de la ruta laboral (contingents). Collectius i ocupacions.

• Cañáis d'arribada de les persones immigrants immigrants a l'empresa / Vies d'integracio at món
del treball.

• Autoocupació (legal i submergida).

• Existencia de discri mi nació en la contractació.



1.4. Integrado (i imaginan)

Diferencies en la conceptuatitzacio del treball: la importancia i la centralitat del treball.

• Expectatives laboráis.

• Projecte de vida i laboral de 1'immigrant, establiment definitiu o temporal.

• Treball i accés i renovacions al permís de residencia.

2. Propostes i línies de treball

• Necessitat de canvis en la legislació d'estrangeria.

• Necessitats de formado.

• Propostes per evitar l'accidentalitat laboral.

• Necessitat de mesures d'adequació entre l'oferta i la demanda de treball de les persones
immigrants.

Assistents:

Gremi de Fabricants

Centre metal-lúrgic

Ajuntament de 5abadell, Servei de Promoció Económica - Vapor Llonch

CC.00 Sabadell

UGT Sabadell

Assoc. Uruguayos en Cataluña

Dona immigrant a tito! individual de Senegal

S'excusen:

Gremi de la Construcció

Cambra de Comen; de Sabadell

CGT

SCAI

Al-Tanuír

Gremi d'Hosteleria



Guió grup de discussió Sanitat (29.09.05)

Presentado de dades

1. Situado actual

• Accés al servei sanitari per part de tes persones immigrants.

• Servéis que mes han augmentat degut al creixement de la població immigrant a Sabadell.

• Protocols a seguir per part deis i les professionals.

• Diferencies en les demandes segons I'origen (autócton o estranger).

• Composició i perfil de cada col-lectiu ates.

• Especificitats de cada col-lectiu i motius.

• Existencia d'auto-tractament entre les persones immigrants.

• Seguiment de tractaments de medicina alternativa i acollida entre ta població immigrant.

• Existencia de diferencies entre les persones immigrants nouvingudes i els que ja resideixen a la
ciutat durant mes temps.

• Influencia del procés migratori en el benestar físic i la salut mental de les persones immigrants.

• Concepte de salut per a cada col-lectiu.

• Coneixement deis drets sobre la salut.

2. Problemes i reptes

• Problemes de comunicado lingüística i intercultural alhora de relacionar-se els professionals medies
amb les persones immigrants.

• Continuítat de l'atenció médica de persones immigrants.

• Relacions del col-lectiu immigrant amb els professionals sanitaris.

3. Propostes i línies de treball

• Existencia de formado específica per tractar el col-lectiu immigrant.



• Necessitat de nous professionals per atendré el col-lectiu immigrant.

• Mesures per a garantir la bona atenció médica de la poblacio immigrant.

Assistents:

CAP Ca n'Oriac

CAP Sant Oleguer

CAP Torre Romeu

Hospital Taulí

Instituto de Desarrollo e Integración por Perú

Drapaires d'Emaús

Educadora social

Ajuntament de Sabadell, Regidoría de Salut i Regidoría de Servéis Socials

S'excusen:

Centre de Salut Mental de l'Hospital Taulí

SCA1



Guió grup de Discussió de Dones (06.10.05)

Presentado de dades

1. Situado actual i problemes

1.1. Treball

• Tipus d'ocupacions que teñen les dones: condicions laboráis (sou, horaris, temporalitat,
flexibilitat). Diferencies segons col-lectius.

• Adequació del nivell de formado amb l'ocupació.

• Formado laboral.

• Formado específica per a cuidadores.

• Expectatives laboráis i compliment al país de destí.

• Organització del treball doméstic i distribució de responsabilitats de la llar i envers els fills/es.
Diferencies segons collectius.

• Compatibilitat amb el treball doméstic. Recursos que s'utititzen.

• Incidencia de l'atur i conseqüéncies.

• Dificultáis per trobar feina.

• Vies d'integrado laboral.

• Autoocupació. Motius i sectors.

• Economia submergida, tipus d'ocupacions i condicions laboráis. Diferencies segons collectius.

• Vivencies de discriminado (positiva o negativa) per accedir a una feina i dins la feina.

1.2. Sanitat

• Percepció de l'atenció médica.

• Existencia de suficients servéis per atendré les dones. Ús d'aquests servéis.

• Coneixement de les dones (autoctones i immigrants) deis seus drets sobre la salut i deis servéis
i recursos oferts.



• Coneixement i seguiment deis programes sanitaris dirigits especificament a les dones.

• Valoració de l'estat de salut de les dones respecte els homes.

• Influencia del procés migratori i del tipus d'ocupacions en el benestar físic i la salut mental de
les dones immigrants.

• Vivéncies de discriminado (positiva o negativa) per l'ús d'algun servei.

• Existencia de preferéncies cap a metges/pediatres... només dones.

• Concepte de salut.

1.3. Habitatge

• Dificultáis per reunir les condicions per accedir a un habitatge.

• Tipus d'habitatge al que s'accedeix.

• Condicions i infrastructura de l'habitatge.

• Despesa de l'habitatge.

• Estabilitat en l'habitatge.

• Model actual de convivencia i model de convivencia desitjat.

• Motius de l'elecció del barri on es viu i percepció del barrí.

• Vivéncies de discriminado per accedir a un habitatge,

1.4. Regularització

• Vies d'entrada al país segons origen i nacionalitat.

• Valoració del procés de regularització extraordinaria.

• Dificultáis actuáis per accedir al permis de residencia i treball i renovacions.

1.5. Participado

• Participado en associacions de dones, associacions d'immigrants i altres tipus d'associacions.

• Motius de la participado.



2. Propostes t línies de treball

• Mesures per evitar la discriminado al món laboral.

• Mesures per millorar la inserció laboral de les dones.

• Necessitat d'accions positives per les dones i per a dones immigrants.

• Necessitat de programes formatius dirigits a les dones i mesures per incentivar la seva
participado.

• Mesures de conciliació de la vida laboral i la vida familiar.

• Mesures per facilitar l'accés a l'habitatge.

• Necessitat de nous professionals sanitaris per atendré et col-lectiu de dones immigrants.

• Canvis en la legislacio per facilitar la regularitzacio de les dones immigrants.

• Mesures per incentivar la participado social i política de les dones i, en concret, de les dones
immigrants.

Assistents:

AAW. d'Espronceda

Assoc. Dones de Torreguitart

Assoc. para el desarrollo e integración por Perú

Assoc. Malí

Ajuntament de Sabadell, Regidoría d'lgualtat Home-Dona • Servei d'Atenció a la Dona

Dones immigrants a títol individual de diferents procedencies: Senegal, Marroc, Xina, Xile i Brasil

Dones autóctones a títol individual

S 'excusen:

Caritas

Federado d'Associacions de Veíns de Sabadetl

Assoc. Cultural i Social de la Dona

Espai de Dones



Guió Grup de Discussió Transversal

Presentado de dades

1. Situado actual i problemes

1.1. Treball

• Tipus d'ocupacions i sectors laboráis: condicions laboráis (sou, horaris, temporalitat,
flexibilitat). Diferencies segons col-lectius.

• Adequació del nivell de formado i rocupado.

• Formació laboral.

• Expectatives laboráis i compliment al país d'acollida.

• Incidencia de l'atur i conseqiiéncies.

• Dificultáis per trabar feina.

• Vies d'integració laboral.

• Valoració deis recursos d'assessorament laboral oferts a la ciutat.

• Autoocupació. Motius i sectors. Legal i submergida.

• Economía submergida, tipus de treballs i condicions laboráis. Diferencies segons col-lectius.

• Vivencies de discriminacio per accedir a una feina i dins la feina.

1.2. Sanitat

• Percepció de l'atenció sociosanitária.

• Ús deis servéis medies.

• Coneixement deis drets sobre la salut i deis servéis i recursos oferts.

• Influencia del procés migratori i del tipus d'ocupacions en el benestar físic i la salut mental de
les persones immigrants.

• Vivencies de discriminacio en l'ús d'algun servei.

• Concepte de salut.



1.3. Habitatge

• Dificultáis per reunir les condícions per accedir a un habitatge.

• Tipus d'habitatge al que s'accedeix.

• Condicions i infrastructura de l'habitatge.

• Despesa de l'habitatge.

• Estabilitat en l'habitatge.

• Model actual de convivencia i model de convivencia desitjat.

• Motius de l'elecció del barrí on es viu i percepdó del barrí.

• Vivéncies de discriminació per accedir a un habitatge.

1.4. Regularització

• Vies d'entrada al país segons origen i nacionalitat.

• Valorado del procés de regularització extraordinaria.

• Dificultáis actuáis per accedir al permís de residencia i treball i renovacions.

1.5. Participacio

• Participacio en associacions d'immigrants i altres tipus d'associacions.

• Motius de la participacio.

2. Propostes í línies de treball

• Mesures per evitar la discriminació al món laboral.

• Mesures per millorar la insercio laboral de les persones immigrants.

• Necessitat d'accions positives per a immigrants.

• Necessitat de programes formatius.

• Mesures per facilitar l'accés a l'habitatge.

• Necessitat de nous professionals sanitaris per atendré el col-tectiu immigrant.



• Canvis en la legislacio per facilitar La regularització de les persones immigrants.

• Mesures per incentivar la participado social i política de les persones immigrants.

Assistents:

Assoc. Africana

Assoc. Guinea Conakry

Immigrants a títol individual de diferents procedencies: Gámbia, Senegal, Malí, Ghana, Marroc, Argelia,
Franca, Moldavia, Rússia, Irán

S'excusen:

Assoc. Malí

Assoc. Al-Tanuír

Assoc. Ar-Rissalah

Assoc. Cultural Anasiha

Assoc. Uruguayos en Cataluña

Instituto de Integración y desarrollo por Perú



Guió Grup de Discussio Percepcio de la Immigracio (11.01.06)

Presentado de dades

1. Situacio actual i problemes

• Percepcio del volum de població immigrant a Sabadell i ais diferents barris.

• Percepcio de la situado laboral de les persones immigrants.

• Percepcio de les condicions de l'habitatge.

• Relació de veínatge entre la població autóctona i la població immigrant; i relació entre
diferents col-lectius d'immigrants: convivencia i conflicte.

• Participado de la població immigrant en associació de veins i relació de les associacions de
ve'íns amb les associacions d'immigrants.

• Racisme i xenofobia.

• Comparació amb Tonada migratoria deis anys 50, 60 i 70.

2. Propostes i Untes de treball

Reflexio sobre el concepte d'integracio i propostes.

• Reflexio sobre l'associacionisme d'immigrants i la participado de persones immigrants en
associacions locáis no especifiques d'immigració.

• Reptes generáis de Sabadell entorn la immigracio. Percepcio del paper de l'administració
davant el fenomen migratori.

Assistents:

FAV

AAW de Sol i Padrís

AAW de la Serra d'en Camaó

AAW de les Termes

AAW Concordia

AAW Torreguitart

AAW Ca n'Oriac

AAW del Centre



2. Guió entrevista semidi rígida per a entitats

Bloc 1: Presentado entrevistat/da

• Nom i Cognom de la persona entrevistada

• Carree que ocupa dins l'entitat i servei en qué treballa

Bloc 2: Informado f dades principáis de l'entitat

Presentado de t'entitat:

• Orígens: rao de naixement, any de constitució i fundado.

• Ubicació actual, tinenca de local, motiu de la ubicació local.

• Defínició de l'entitat.

• Llengua/es vehiculars de l'entitat.

• Objectius generáis i finalitats actuáis.

• Eixos i línies de treball actuáis.

" Activitats actuáis i col-lectius ais que van dirigides.

Gestió i financament:

• Nombre de socis/es (requisists, fidelització).

• Nombre d'usuaris (quants son immigrants i quants autóctons).

• Funcionament de l'entitat (órgans de gestió, modes de treballar, periodiettat, cañáis de
difusió).

• Relació amb d'altres entitats (quines?, per qué?, projectes conjunts...)

• Recursos humans (nombre de persones voluntanes i/o remunerades, tasques que realitzen).

• Financament.



Bloc 3: Actuado de l'entitat

Descrípció de la població diana:

• Perfil (sexe, edat, Uoc de procedencia, nivell de formado, situació laboral, residents o no a la
ciutat).

• Nombre.

• Llengua vehicular en que s'adrecen.

• Cañáis de captació: existencia de protocols, circuits d'acollida i en quin Uoc del circuit es traba
l'entitat.

• Demandes mes sol-licitades i possible motiu d'aquestes (problemátiques, mancances,
inquietuds mes freqüents).

Línies de treball, projectes i activitats relacionades amb la temática migratoria i preparado de les
activitats.

• Criteris de decisió activitats.

• Preparado de les activitats.

• Descripció de les principáis activitats.

• Composició del col-lectiu atés/participant.

• Derivacions cap a altres entitats.

Realització de seguiment.

• Resultats obtinguts.

• Realització d'avaluació.

• Cañáis de difusió de les activitats i l'entitat.

Bloc 4: Valorado/ percepció

Respecte al treball de t'entitat:

" Vatoració de les tasques concretes realitzades.

• Valorado de les activitats en relacio al col-lectiu immigrant.

• Dificultats detectades des de l'entitat en relacio al col-lectiu immigrant.

• Reptes/fites a aconseguir des de l'entitat en l'ámbit migratori.



• Propostes futures d'actuació i recomanacíons .

Percepció de la situació a Sabadell:

• Descripció deis col-lectius d'immigrants existents a Sabadell.

• Principáis motius de la decisió d'immigrar a Sabadell i a Catalunya.

• Situació en els pa'ísos d'origen (si venen de ciutats, regions concretes, a qué es dedicaven,
conflictes bel-lies...)

• Situació a Sabadell (quines ocupacions teñen o quines activitats fan? horaris? nivell d'
instrucció? cañáis d'accés al mercat de treball?, on viuen?, amb qui viuen?, característiques de
les residencies?, cañáis d'accés al mercat de l'habitatge?, coneixement de la llengua?,
escolarització?, ús del temps lliure?...)

• Problemátiques o conflictes específics a Sabadell.

• Percepció de la convivencia a Sabadell, i com hauria de ser.

• Reptes generáis de Sabadell entorn la immigració.

• Suggeréncies.

Aquesta entrevista ha estat reaützada a:

SCA1, 20.07.05

Drapaires d'Emaús, 21.07,05

Caritas, 13.09.05

Entrevistes complementarles:

Assessor legal i laboral de l'SCAI.

Técnics de la Cambra de Corriere de Sabadell.



3. Model de fitxa Entitats i model de fitxa Servéis Públics



Nom:

Persona de contacte:

1. Dades d'identificad ó de l'entitat

Breu descripció:

Adreca: Barrí i districte:.

Tel: Fax:

Correu electrónic:

Horari d'atenció:

Any de creado: Any de fundado:

(constitució te$al)

Área d'influéncia:



Tipología:

Q associacio Q fundacions

O ONGD O sindicatassociació d'immigrants

O associacio de veíns/es ^parróquies ^.altres:.

Titularitat

Q laica Q religiosa

Llengua vehicular de rentitat en relació ais participants:

Observacions:

2. Finalitat i actuacions en retado al cohlectíu immigrant

Objectius:



Perfil de les persones participants (edats, genere, étnia.

Activitats principáis:

Observacions:



3. Gestió i financament de l'entitat

nombre de socis/es: (si s'escau)

nombre (proporció) de socis/es immigrants1:

nombre total d'usuaris/es o participants: (si s'escau)

nombre (proporció) d'usuaris/es o participants d'immigrants:

1 Nascuts/des fora de l'estat

funcionament general i organització

comissions de trebatl? periodicitat reunions, junta, assemblees?

quin nombre d'immigrants participen ais órgans de gestió de l'entitat {junta, comissions,

assemblea...)?

Recursos humans:

O contractat

O col-laboracions de voluntariat?

O Formado especifica per l'atenció a rimmigrant?



Financament en general de l'entitat, en % o núm. absoluts €

Q socis/es: O subvencions publiques:

Q subvencions privades: O donacions:

Q inscripció activitats: Q altres:

quin percentatge/ o € del seu financament es destina a immigració?

Observacions:



4. Deteccio de dificultats des de l'entitat

Dificultats que té l'entitat en relació al treball amb la immigració

Reptes/problemes que l'entitat detecta en relació a la immigració a Sabadell

Observacions:



facilita O

O informes

O altre material:



Nom:

1. Dades ¿'identificado

Breu descripcio:

Adreca:

Tel:

Correu electronic:.

Horari d'atenció:_

Any de creació:

Barrí i districte:.

Fax:

Área d'influéncia:

Titulahtat

Q municipal Q consell comarcal O diputació O generalitat



Tipología:

O Escoles d'adutts Q CEIP O

O CAPS O Altres:

Llengua vehicular en relacio ais usuaris/es:

Observacions:

2. Finalitat i actuacions en relacio al col-lectiu immigrant

Objectius generáis:



Perfil de les persones participants (edats, genere, étnia...)

Activitats principáis:

Observacions:



3. Gestió i financament de l'entitat

nombre total d'usuaris/es o participants:

nombre d'usuaris/es o participants d'immigrants:

funcionament general i organització:

Recursos humans:

Q contracta!

O col-laboracions de voluntariat?

Q Formacio especifica per l'atencio a l'immigrant?

Financament en general de l'entitat, i si es pot, especificar en%o€

O pressupost anual: O subvencions publiques:.

O subvencions privades: O patrocinis:

O activitats: O a l t r e s :

quin percentatge del seu financament es destina a immigració?



Observacions:

4. Deteccions des del servei

Problemes que considera té el seu servei

Problemes que el seu servei detecta en relació a la immigració a Sabadell

Observacions:



facilita O
O informes

O altre material:



4. Ordre del día i assistents a les Comissions de Seguiment

1a . REUNIÓ COMISSIO DE SEGUIMENT

14D'ABRILDE2OO5

Assistents:

• UGT - Olga Acero

• CEIP La Floresta Infantil • Rosa Álvarez

• Área de Convivencia Intercultural de l'Ajuntament de Sabadell - Isabel Compte

• Associació Islámica Al-Tanuír - Agustí Ribes

• Associcio Africana i Associació de ciutadans de Guinea Conakry • Mamadou Souaibou

• Associació Oriente Boliviano - Ronny Cadario, Henry Vizcaya i Eduardo

• Associació de Malienses residents a Sabadell i al Valles - Malick Traore

• CAP de St. Oleguer - Agustí Navarro

• SCAI - Babakar Mbaye

• Caritas - Meritxell Lloret

• Joana Diez - Educadora social CAP Can Rull i membre de la Lliga deis Drets deis Pobles

• Lliga deis Drets deis Pobles - Xavi Zulet

Ordre del dia:

1. Presentado del projecte.

• Origen i justificado del projecte.

• Objectius principáis de l'estudi.



2. Funcions de la Comissio de Seguiment.

3. Comentarís de les entitats.

• Sobre els participants en la Comissio de Seguiment.

• Aportacions sobre els problemes de la poblado immigrant a Sabadell que caldria

recollir a l'estudi.

• Propostes.



2a. REUNIÓ COMISSIÓ DE 5EGUIMENT

12DEJULIOLDE2005

Assistents:

• Área de Convivencia Intercultural de l'Ajuntament de Sabadell - Isabel Compte

• SCAI - Maia Berasategui

• Draparies d'Emaús- Rosa Casamartina

• Associació de Malienses- Fouissini Diarra

• Instituto por la integración y desarrollo por Perú - Magalí Salazar

• Joana Diez - Educadora social CAP Can Rull i membre de la Lliga deis Drets deis

Pobtes

• CAP Ca n'Oriac - Encarna Ortiz

• Caritas - MeritxeU Üoret

• Lliga deis Drets deis Pobles - Xavi Zulet, Esther García

Ordre del día:

1. Presentacio i moment actual del Diagnóstic per a la Immigració a Sabadell.

2. Presentacio de les dades estadistiques.

3. Comentaris i aportacions sobre les dades.

4. Propera etapa de la Diagnosi i següent fase de difusió.



3". REUNIÓ C0MI5SIÓ DE SEGUIMENT

19DEGENERDE2006

Assistents:

• UGT- Amadeu Pardo

• Lliga deis Drets deis Pobles- Esther García

• Área de Convivencia IntercuUural de l'Ajuntament de Sabadell - Isabel Compte

• SCAI - Susanna

• Draparies d'Emaús- Rosa Casamartina

• CEIP La Floresta- Rosa Álvarez

• Caritas- Sandra

• Joana Diez - Educadora social CAP Can Rull i membre de la LLiga deis Drets deis

Pobles

• Associacio de ciutadans de Costa d'lvori de Catalunya

• Associacio Al-Rissalah- Hassan

• Associacio de Malienses residents a Sabadell i al Valles- Malick Traore

Ordre del día:

1. Presentació deis resultats de l'estudi mitjancant un document Power Point.

2. Comentaris i aportacions sobre el Power Point.

3. Propostes sobre vies i línies de difusió.
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