MEMÒRIA JUSTIFICATIVA Any 2021.-----------------------------Avanç-resum de la memòria anual 2021 de l'associació, pendent de la
seua aprovació en la pròxima Assemblea Anual amb data a determinar en
funció de les circumstàncies.

a) Introducció.Les activitats de l'associació en l'any passat 2021 han vingut determinades
substancialment per tres fets de gran transcendència: La pandèmia produïda pel COVID19, amb totes les seues conseqüències que continuen afectant-nos; l’ampliació, davant
l'increment del volum i dificultat de les activitats, demandes i projectes a desenvolupar, del
personal contractat amb dos professionals més a mitja jornada per tal de reforçar l'equip
de gestió i les tasques fins llavors assumides exclusivament pel voluntariat; i
la convocatòria per primera vegada del nou règim de concerts amb la conselleria en
substitució del fins ara vigent de convocatòries anuals de subvencions, amb tot el que açò
comporta

b) Resultats globals més rellevants.Comptant amb aquestes noves condicions, AVSA ha vingut desenvolupant un any
més les seues activitats a les cases d'acolliment de Vallada i Xàtiva, seguint la tònica
general dels passats exercicis, fidel als principis, plantejaments i metodologia que li
caracteritzen i procurant, en la mesura del possible, continuar avançant en el camí i
compromisos assumits. En aquest caminar cal destacar durant el 2021 els següents
resultats aconseguits a nivell global:
1.- Les instal·lacions físiques de les llars d'acolliment de Vallada i Xàtiva continuen
mantenint-se i millorant. Les de Vallada amb la contractació d’un tècnic de manteniment
especialista en permacultura i bioconstrucció; i les de Xàtiva al tindre que llogar un nou pis
en millors condicions en substitució de l’anterior casa del carrer Blanc -reclamada pel
propietari- i al disposar de la herència d’una benefactora que ens ha permès millorar
significativament la Casa de Natzaret. Les places disponibles han estat permanent

ocupades íntegrament - unes 25 (en mitjana) en l’Ombría i 10-11 a la Casa de Natzaret i
en la del Carrer Blanc (des de juliol en Cosmógrafo Ramírez) per a atendre una família
monoparental amb dues filles. En elles es continuen prestant tant els serveis d'acolliment,
atenció a les seues necessitats bàsiques i acompanyament integral (allotjament,
alimentació, vestuari, sanitàries en el seu cas, etc.) com els que es requereixen per a
aconseguir en la mesura del possible que estiguen en condicions de desenvolupar-se per
si mateixes en el nostre entorn social d’una manera adequada: Classes de llengua, cultura
i societat (Escola d’Acollida), activitats de formació laboral, acompanyament psicològic,
assessoria jurídica… i, fonamentalment, suport en la regularització administrativa de la
seua situació legal. Al llarg de l’any, 54 persones han estat acollides en el projecte
integralment. En tots els casos es treballa per a millorar les seues respectives situacions
emocionals, impulsar l'autonomia personal i la cogestió responsable dels processos
d'acompanyament que seguim.
A més, hem llogat a Aielo una altra casa, que tutelem, per a destinar-la a
l'allotjament de ex-acollits que ja van aconseguir regularitzar la seua situació administrativa
i estan contractats en empreses locals, però als qui els resulta summament difícil trobar
allotjament quan ixen de les cases d'acolliment; amb ella son dos els habitatges que tenim
a Aielo i que acullen a estos treballadors i les seues famílies. També a Xàtiva en disposem
d’una d’aquest tipus al carrer San Rafael
D'altra banda, al voltant d’unes 30 persones més han estat ateses esporàdicament,
almenys en els serveis de primer acolliment, informació i orientació; i persisteix
desgraciadament una demanda contínua en aquest sentit que no podem atendre i que
segueix en espera. Continuem també fent una labor de seguiment i suport en bastants
altres casos que ja van eixir del programa però amb les quals mantenim una certa relació
a demanda seua, per exemple facilitant-los les gestions per a renovar els seus permisos,
mantenint l'empadronament en els casos que tenen dificultats per a fer-lo en altres
domicilis temporals (treball a Eivissa, temporers del camp…), facilitant-los alguns
contactes o acreditacions per a trobar una ocupació, etc.
2.- Seguim mantenint a Xàtiva també l'habitatge que es va obrir en el 2017 en un
pis llogat per a acollir a una família amb 3 menors i els seus pares, fent costat a la
cooperativa; i es continuen ampliat les instal·lacions de Vallada. Així mateix en la parròquia
San José Artesà de València seguim prestant els serveis d'atenció, formació i orientació
per a immigrants transeünts, així com d'alberg ocasional en alguns casos.
3.- Acabant l’any els tràmits exigits per aconseguir la Declaració d’Interès
Comunitari (DIC) de les instal·lacions de Vallada han resultat exitoses després de quasi
tres anys de gestions, i ja disposem d’ella. Per altra banda i amb mires a poder entrar en
el nou règim de Concerts convocats per la Consellería, s'han iniciat les gestions per a
sol·licitar l’ autorització i inscripció en el Registre de Centres d'Atenció Social de les cases
de Xàtiva i la Granja, a Vallada.
4.- Es continua acompanyant les persones acollides en les gestions precises per a
la seua regularització (passaports, penals, traduccions, desplaçaments a València i a les
ambaixades...), havent-se resolt positivament 20 sol·licituds i diverses renovacions; 10
més estan en tràmit, el que significa un 100 % més d’allò previst i un 11,11% d’increment
respecte al 2020.

5.- En l'àmbit socioeducatiu i d'incidència social, subratllar que els centres actuen
també com a focus permanents de conscienciació, especialment en la Granja de Vallada,
on s'han dut a terme activitats de gran relleu (Dia d’Àfrica, Concert de Jazz, Torneig
Solidari de futbet...); acollit les visites de vora 400 persones dels IES visitats i, els caps de
setmana que la pandèmia ho ha permès, alguns grups més de diverses parròquies,
entitats o particulars amb els quals es comparteix el diàleg i la convivència intercultural i
interreligiosa.
6.- Les activitats de l'Escola d'Acollida –amb la col·laboració de Escoles Solidàriesvisites de COTASA a les parròquies que s'obrin a això, participació en esdeveniments
socials (manifestacions, xarrades, etc.). han seguit així mateix avant en la mida que la
pandèmia ens ho ha permès, i contribueixen a l'assoliment dels fins del projecte. Cal
destacar especialment les activitats d'informació i sensibilització realitzades en els centres
de secundària, presencialment quan ha sigut possible i telemàticament en altres ocasions,
en el marc del projecte “Una altra mirada a Àfrica”; més de 1.500 persones han pogut
beneficiar-se d’elles.
7.- El “Pati de la Solidaritat” ha continuat organitzant diverses i nombroses activitats
en col·laboració amb la Caritas de la Parròquia San Josep Artesà, de València, i, mentre
ha sigut possible, ha ampliat les seues iniciatives amb noves d’elles (cine-forums, Nits de
Poesia, tertúlies socio-culturals...) també amb marxes i concentracions d'incidència social,
convertint-se també en un potent factor de conscienciació al barri i més enllà. Hem
participat en la marxa Pobreza 0 i Diada de l’Immigrant, a València; Run-Cancer i Dia de
la Dona a Aielo, festes patronals a Vallada, Consells de Benestar Social de Xàtiva i Aielo...
En total hem aplegat directament a més de 6.500 persones
8.- Pel que fa a la promoció de la inserció laboral de les persones acollides, malgrat
les òbvies dificultats derivades de la imprevisible situació provocada pel COVID-19, s'ha
procurat continuar en la mesura del possible amb les activitats ordinàries, havent-se:
- Ajudat a aconseguir 24 propostes de contractes de treball, de les quals 14 s’han
pogut materialitzar, restant-ne 10 a la espera d’obtenir els corresponents permisos
administratius de residència i treball.
- Facilitat treballs formals eventuals de llarga duració (més de 6 mesos de mitjana)
a més de 40 persones regularitzades anteriorment, sobre tot a empreses de barbat en
Aielo de Malferit.
- Mitjançant la col·laboració de la nostra cooperativa COTASA continuem amb el
suport al manteniment de 3 contractes indefinits en la Cooperativa, un a temps complet i
2 a mitja jornada, així com a col·laboracions i pràctiques a través d'ella en activitats
d'inserció laboral diverses en agricultura, pintura, obra de paleta, etc. i el suport a l'atenció
regular 3 dies/setmana a la “Botiga Solidària” en el Mercat Municipal de Xàtiva.
- S'han realitzat activitats i/o cursos de formació permanent en bio-construcció,
permacultura i “Cultius tradicionals de l’horta”.

9.- S'ha continuat en les tasques de difusió a través de les xarxes (WhatsApp
Facebook...) i ampliat i millorat la nostra web, així com en la premsa escrita en la mesura
del possible, especialment amb el suport de la revista Cresol; el Levante, l’Informador i la
web de FEVECTA, entre altres mitjans, també ens han publicat alguns articles.

10.- També, encara que prou més restringides per la problemàtica de la pandèmia,
s'han continuat cuidant l'atenció al voluntariat i la seua formació, mantenint i millorant la
informació i comunicació virtual, a través d'algunes trobades quan ha sigut possible,
l’organització d’una Jornada de formació especifica i amb l'intercanvi d'experiències i
vivències en les reunions de junta, l'Assemblea, etc.

11.- Pel que fa als aspectes econòmic-financers, ens remetem a la memòria
econòmica corresponent; a destacar que, en el 2021, el saldo final continua es preveu
positiu -en espera de tancar i aprovar el balanç anual-, havent-se incrementat tant els
ingressos com les despeses. I que hem presentat 11 projectes, tots ells aprovats, el que
significa un creixement percentual del 37,5 en el nombre, i del 16.55 % en recursos
econòmics: 28.289,68 € (de 170.914,49 a 199.204,17€)

12.- Pel que fa als aspectes d'organització interna, cal subratllar també que el 2021
ha comportat una renovació i ampliació de la Junta executiva, incorporant-se nous
membres de València especialment, el que, sens dubte redundarà en un
notable creixement de l'activitat d'AVSA a la ciutat.

13.- Finalment, no per sabut cal deixar d'esmentar que s'han vingut desenvolupant
satisfactòriament les tasques de gestió, seguiment, coordinació i avaluació ordinàries
requerides, encara que no per això hagem de sentir-nos ja plenament satisfets ni obviar
els potencials de millora que han d'animar-nos-. Reconèixer també explícitament el valor
del treball del voluntariat que continua sostenint l'associació, així com l’espenta que ha
comportat la incorporació a l'equip de les persones contractades i l'esforç mantingut
perquè AVSA continue fidel als seus principis, valors i objectius. En aquest sentit, citar a
títol de dada significativa, l'avaluació externa positiva aconseguida en el Balanç Social
realitzat per quarta vegada enguany amb REAS-PV.

c) Valoració global.Tal com s'ha ressenyat en el punt anterior, les activitats desenvolupades enguany
són, bàsicament, les lògiques i normals que es deriven de la gestió ordinària i de la vida
dia a dia a les Cases d'Acolliment, en la implementació dels projectes productius
(cooperativa, treball en els horts, col·laboració en les activitats d'adequació i manteniment
dels espais,…) en les activitats formatives i d'esbarjo i en els processos d'allotjament,
acompanyament i promoció del col·lectiu que podem atendre en l'associació; així com,
indirectament, els d'informació a altres persones ateses ocasionalment, i les de
sensibilització a la societat local davant el fenomen de la migració.
Enguany cal ressaltar, de nou malauradament, les dificultats i condicionants
derivats de la situació excepcional provocada per la pandèmia, que, no per òbvies poden
oblidar-se, i que ens han obligat a suprimir o reestructurar les activitats previstes. A més,
cal recordar una vegada més que estem davant un programa de marcat caràcter
“processual", d'aprenentatge i construcció contínua des de l'anàlisi de les experiències i
les circumstàncies amb les quals ens trobem i a la llum dels principis, valors i objectius
que ens inspiren. Existeixen així mateix factors que condicionen significativament el
desenvolupament del projecte i que no poden obviar-se: Els temps i exigències del treball
agrícola, els ritmes dels diferents desenvolupaments dels processos individuals que es
concatenen amb els diferents períodes de permanència en el programa derivats de la
mobilitat dels acollits, les aportacions i oportunitats dependents de tercers el calendari dels
quals no controlem, etc.
Amb tot això, l'objectiu general del programa:
“Arribar a ser un projecte integral d'acolliment, desenvolupament personal i
integració social del col·lectiu immigrant subsaharià que podem a aquest efecte. I, a través
d'aquesta experiència, factor també de desenvolupament comunitari local, des dels
principis dels valors solidaris propis d'una convivència intercultural i inclusiva, i de
transformació social en la percepció del fenomen de les migracions, amb un enfocament
de DD.HH.”

Considerem que s'està aconseguint satisfactòriament.

d) Context en el qual ens movem i línies de futur.En l'informe del 2017 apuntàvem tres matisacions, respecte al context general en
el qual iniciàvem el programa “Llavors” 5 anys arrere, que havien incidit significativament
en el marc general en el qual actuem:
1r.- Com ens temíem i anunciàvem, el fenomen de la immigració s'acreix i
agreuja numèricament, amb tot el que això comporta, a un ritme molt més accelerat del
que es dona en les respostes de les instàncies socials i eclesials. Encara que és cert
també que detectem una major preocupació i sensibilitat en general sobre aquest tema,
amb tot, és clar que aquestes resulten insuficients davant el drama de les tragèdies
humanes que tantes persones viuen cada dia i l'envergadura del risc de desestructuració
social que es va incubant.
2n.- Entre les mesures positives que el pla polític s'estan apuntant, l'extensió
universal de l'accés a la Sanitat, la Llei Valenciana de la Renda Garantida d'Inserció Social
i la proposta de convenis amb les entitats socials que atenen el col·lectiu immigrant davant
la insuficiència manifesta de la xarxa pública, buscant així assegurar una major estabilitat
en aquesta precisa col·laboració, signifiquen, almenys d'entrada, importants avanços que
en el mitjà termini ens dibuixaran un nou marc que hem de conèixer i per al qual hem de
preparar-nos.
3r.- En coherència amb els seus principis, importa cada vegada més que
l'Església avance i harmonitze la seua resposta davant aquesta realitat, i done
testimoniatge clar –amb gestos i paraules- de la necessitat i el valor del “compartir” els
seus béns –de tota mena- sent la primera a treballar per teixir xarxes internes i externes
que potencien la seua incidència social.
Doncs bé, 4 anys després, la primera i la tercera segueixen sent vàlides i continuen
plantejant-se com a reptes en l'actual i per als següents exercicis, seguint, per
tant, assenyalant horitzons per a AVSA. Pel que respecta a la segona, i, reconegut ja
l’accés universal a la Sanitat aconseguit en el 2018 i el rellevant increment en les
subvencions públiques que continua sostenint-se, l’accés efectiu a la Renda Valenciana
en general -i particularment per al col·lectiu que ens ocupa en el nostre cassegueix essent malauradament decebedor per la seua "excessivament burocratitzada"
gestió. Quant a la conveniència de modificar el règim d'ajudes passant de la modalitat de
subvencions anuals per concurrència competitiva a la de concerts quadriennals,
recentment per fi iniciat i que sens dubte suposarà en principi un avanç substantiu de gran
rellevància, esperem que efectivament la normativa que regule la seva aplicació no acabe
ofegant les bones voluntats polítiques i justes necessitat d'aquestes persones, supeditantles a requisits administratius no sempre pertinents al col·lectiu i fins que es busquen, ni
atents al principi d'eficiència que ha de requerir-se en tota gestió pública.
Per això la nostra proposta ha de continuar considerant aquestes mateixes
circumstàncies, a més de les generals que en el seu moment ens van moure a iniciar la
nostra marxa fa 9 anys; i des d'elles dissenyar les actuacions de futur a curt i mitjà termini
que puguem assumir.
Xàtiva, febrer 2022

