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Tot i que 2020 ha estat marcat per la pandèmia de la Covid-19, va començar com un any normal, amb
projectes i activitats planificades i fins al març vam seguir els plans... i a partir del març vam continuar fins i
tot amb més intensitat l'activitat d'ALEI.
Els objectius que havíem marcat per treballar conjuntament i analitzar les situacions d'exclusions que
conviuen a la ciutat ja no eren adequats en el context d'emergència sanitària. Així, les jornades de debat i
sensibilització obertes es van suspendre, però l'activitat de les sectorials es va incrementar notablement
gràcies al compromís de les entitats en donar resposta a les necessitats de les persones en uns moments
tan complexes i la voluntat d'avançar-se a les noves necessitats que sorgeixen, així com a la motivació de
les persones professionals i voluntàries que han format part dels diferents grups de treball col·laborant en el
disseny de nous projectes i recursos que poden contribuir a la solució de situacions de risc entre els
col·lectius més vulnerables de la ciutat.
....i ALEI ha continuat millorant la seva organització, redefinint la missió i creant noves eines per ser cada
vegada més responsables i eficients en la forma de treballar per aconseguir-la.
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Revisant 2020...

Assemblees
17 D'ABRIL

27 entitats
22 homes
29 dones

Assemblea extraordinària. Es convoca amb l'acord de les entitats per la necessitat de posar en
comú la situació, les dificultats, necessitats i mancances que provoca el confinament amb l'objectiu
de traslladar-ho a la regidoria de Serveis Socials de forma urgent en una reunió posterior que se
celebra el 29 d'abril.

30 DE JUNY
Assemblea general. Es presenta la memòria 2019 i l'adaptació de la missió d'ALEI juntament amb la
redacció de visió i valors, que s'aproven per unanimitat. També s'acorda com es gestionaran les
propostes de projectes sorgides de la reunió amb Serveis Socials el 29 d'abril.

27 DE NOVEMBRE

Assemblea general. S'explica i s'aprova el tancament econòmic. S'aprova la modificació d'estatus
relativa a la forma de mandats de la Junta Directiva, la regulació de la delegació de vot i la redacció
general en llenguatge no sexista. Es presenta i s'aprova per unanimitat el nou Codi Ètic de l'entitat i
l'avaluació del Pla d'Igualtat, així com el model per a la seva creació i implementació.

Aquesta primera jornada de l'any, va sorgir a proposta de les
participants de La Trobada en assemblea al mes de desembre. Un grup
de persones molt divers que tenen en comú (entre altres coses)
l'interès per compartir diferents visions i sensibilitats en relació amb el
racisme, moltes d'elles des de les seves perspectives com a persones
migrades i debatre-les.
La jornada es va obrir introduint el tema amb la projecció del vídeo
d'un discurs del partit polític VOX, que es va fer viral, en què el seu
representant argumentava que les persones de nacionalitat espanyola
no reben ajuts socials per aquest motiu, fent servir una llista de noms
estrangers que figuren com a receptors d'aquests ajuts.
Es va treballar en petits grups diferents aspectes de la immigració que
van generar debats interns molt interessants i que posteriorment es
van compartir amb el gran grup. Amb tot això, el debat estava servit i
van sorgir reflexions molt interessants amb relació als tòpics, als
prejudicis, a les motivacions personals.

17 de gener

Jornada de debat "Racisme i immigració".

En aquesta jornada, que va estar organitzada per l'A.E. Can Palet, es va
contextualitzar la situació d'infants i joves en situació de risc a la ciutat i
la tasca que fan les entitats, posant el focus en què cal una forma
diferent de treball per la inclusió, que compti amb tots els agents públics i
privats que hi treballen per millorar aquestes situacions.
Amb aquesta visió, des de la Fundació Jaume Bofill, ens van presentar i
explicar amb detall el projecte Educació 360, que proposa treballar des de
tots els àmbits i nivells de l'educació, perquè aquesta no es dóna sols en
l'escola i de fet molts dels aprenentatges rellevants per a infants i joves,
es donen en altres àmbits (lleure, família, comunitat, etc.) i
malauradament aquests altres espais no tenen les mateixes condicions
ni són igual d'accessibles per a totes les persones en la seva infància.
El debat va permetre aprofundir en les necessitats i els recursos actuals,
que relaciona directament amb la proposta de les administracions
públiques i com es poden donar passes endavant en un tema tan
prioritari com aquest.

28 de febrer

Jornada de debat "Igualtat en infants i joves".

En aquesta sessió, liderada pel Casal de la Dona de Terrassa, volíem
posar sobre la taula una perspectiva pràctica, propera i quotidiana de
la qüestió de gènere; aquella que involucra tota la societat i totes les
persones, de qualsevol sexe i gènere.
El tema s'introdueix amb la projecció d'una animació que mostra les
actituds que s'atribueixen a cada rol per iniciar la reflexió sobre la
igualtat de gènere, assumint que encara estem molt lluny que sigui una
realitat. Posteriorment, treballaríem en grups sobre alguns aspectes
més concrets; com entenem el masclisme, quines actituds i fets
masclistes ens envolten, com les identifiquem i com es justifiquen...
Malauradament, aquesta jornada va haver-se d'ajornar i finalment no
es va poder celebrar, ja que l'objectiu de les sessions és compartir des
de la diversitat de moltes persones en un ambient distès.
Ens emplacem a celebrar-la, amb noves aportacions quan les
restriccions ho permetin.

27 de març

Jornada de debat "La qüestió de gènere".

7 de febrer

Trobada anual
Arllibre

5 entitats
13 homes
14 dones
Una de les trobades presencials sense mesures de seguretat
extraordinàries de 2020 en què van participar un total de 27 persones,
professionals i usuàries d'entitats d'ALEI.
Es va celebrar la reunió al local d'ALEI i es va explicar a les participants
quines activitats duguem a terme allà. El Pep Martí va dirigir la reunió i
es van tractar noves propostes de l'Arllibre i com sempre, es van posar
al dia tots els grups de les seves intervencions i van compartir les
experiències.
Després van tenir un espai més informal, en què van poder xerrar i
continuar compartint i coneixent-se una mica més, mentre que feien un
petit esmorzar.

Sectorial
Capacitats
diverses

Sectorial
Infància

Sectorial
Salut

Sectorial
Acció Social i
Cultural
Sectorial
Pobresa i
Exclusió

En la nova organització d'ALEI, les sectorials tenen un paper fonamental; és
l'espai que agrupa entitats que treballen prioritàriament en algun dels
àmbits o per a un col·lectiu determinat i que programen dues reunions
anuals cadascuna per aportar coneixement, experiències i visió sobre
qüestions plantejades prèviament que s'analitzen amb l'objectiu d'observar
les problemàtiques socials que hi conviuen a la ciutat i els canvis que es
produeixen, per tal de trobar conjuntament possibles solucions.
Aquest any es van fer reunions presencials al gener i febrer i a partir del
març, quan la declaració de l'estat d'alarma i el confinament ens va forçar a
continuar de manera telemàtica, es va intensificar l'activitat i gairebé s'ha fet
el doble de reunions previstes, perquè en el moment que hem viscut els
canvis són molt ràpids, tenen conseqüències greus per a les persones més
vulnerables i calia atendre les qüestions sobrevingudes, però sense deixar
enrere totes aquelles que ja estaven identificades com a problemàtiques en
un context de normalitat.
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Sectorials

18 reunions
32 homes
49 dones

Capacitats diverses
7 entitats
4 homes
5 dones
3 reunions
PROPOSTA EN DESENVOLUPAMENT:
COORDINACIÓ DES D'ENTITATS PER
ACCÉS A SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS
S'han explorat diferents propostes de millora i destaquen:
- Comptar amb espais públics adequats que es puguin
habilitar per a situacions d'emergència.
- Fer que la coordinació de les entitats amb els serveis
municipals sigui eficient dissenyant un protocol d'atenció
unificat, que atengui la valoració de l'entitat per millorar la
qualitat de vida de la persona.

Les entitats que atenen al col·lectiu de persones amb capacitats diverses es
van reunir en tres ocasions i aquest any el tema central de totes ha estat
marcar per la pandèmia de la Covid-19. Les afectacions han estat molt
importants per l'efecte del confinament, uns recursos públics limitats i unes
importants dificultats per a les entitats de continuar donant el servei habitual i
atenent les persones usuàries quan les seves necessitats augmentaven. Van
afrontar situacions molt crítiques que van posar de manifest algunes febleses
en les quals cal treballar.

Salut

7 entitats
1 homes
8 dones
4 reunions

PROPOSTA DESTACADA:
INICIATIVA SOCIAL TARGETA CUIDA'M
La iniciativa, que es considera molt viable en l'àmbit local,
pretén optimitzar l'ús de la TSI Cuida'm i que a partir de la
comunicació a diferents serveis municipals, es pugui tenir en
compte l'especialitat de tracte que necessita la persona.
Tanmateix serà important comptar amb suport institucional
perquè l'accés a la targeta inclogui més perfils i que es
pugui sol·licitar des de les entitats o administracions locals.

La sectorial de salut analitza la situació del col·lectiu de persones amb trastorn
mental, addiccions i altres malalties encara estigmatitzades socialment. S'ha
treballat intensament perquè a causa de la pandèmia, s'ha vist com les
necessitats de les persones usuàries no quedaven cobertes i com patien
dobles i triples exclusions, per condicions econòmiques, del sistema sanitari,
serveis públics, etc.
Contrastades les experiències de les entitats, les dificultats i les conseqüències
d'una atenció pública poc adaptada a aquests perfils personals, s'han fet
diferents propostes de millora.

Pobresa i exclusió social
8 entitats
3 homes
8 dones
5 reunions
PROPOSTA DESTACADA:
CENTRE D'URGÈNCIES SOCIALS
Amb la proposta de l'Ajuntament es va obrir un grup de treball,
que va quantificar la necessitat per perfils i donada la gran
variabilitat, es va considerar necessari el disseny de dos tipus
diferents de recursos, un de baixa exigència i un altre amb
perspectiva d'inclusió a més curt termini.
Es va fer el disseny d'un recurs d'allotjament d'urgència de
molt baixa exigència, ja que el que es disposa actualment
exclou sistemàticament les persones amb majors dificultats.

En 2020, tot i amb les problemàtiques afegides per als col·lectius atesos en
situació de pobresa i exclusió, la sectorial ha analitzat principalment qüestions
que no estan ben resoltes en condicions normals i que no garateixen la
cobertura de necessitats bàsiques, concretament d'higiene i neteja i habitatge,
malgrat que d'altres (com l'alimentació) precisen un nou format Aquestes
conclusions es van compartir amb la regidoria en la reunió del 29 d'abril, que va
encarregar-nos pensar en un recurs capaç de donar resposta al conjunt.

Infància
6 entitats
3 homes
4 dones
1 reunió

La sectorial d'infància es va reunir sols una vegada, d'una banda a causa de
l'afectació a escala operativa per les entitats que atenen infants i joves en
situació o risc d'exclusió que ha tingut la pandèmia (des del primer confinament
als diversos canvis de les mesures de seguretat i les restriccions) i d'altra banda
perquè es considera necessari analitzar la situació de la infància i la proposta
de futur des d'una perspectiva més amplia.

La reflexió principal que es genera en aquest àmbit s'orienta al sistema educatiu, que implica tots els agents que tenen influència sobre la
infància, especialment la més vulnerable per les seves circumstàncies familiars, econòmiques, socials o individuals.
Es veu necessària una planificació a llarg termini, que sigui participada per totes les administracions públiques i agents privats que intervenen
d'una manera o l'altra en l'educació i el desenvolupament de la nostra futura ciutadania; cal cobrir totes les necessitats bàsiques i tractar de
donar solucions a problemàtiques concretes, com l'escletxa digital (que aquest any, en situació d'alarma, ha estat un hàndicap molt important
que ha marcat encara més les desigualtats), però això no tindrà com a resultat l'eliminació de diferències ni la igualtat d'oportunitats.
Cal un compromís de ciutat amb perspectiva de futur i treballar conjuntament per trobar formes innovadores de salvar els obstacles per
garantir la igualtat de la infància com via prioritària per a la inclusió de totes les persones.

13 entitats
5 homes
12 dones
5 reunions
MODEL SAD.
El Servei d'Atenció Domiciliaria ha d'evolucionar per assegurar una atenció de
la qualitat humana que precisa el tracte a les nostres persones dependents.
En un treball realitzat des de l'octubre i participat per 8 entitats d'ALEI, es van
marcar les línies clau per a la millora del model actual, tenint en compte les
necessitats de les beneficiàries i des del convenciment que aquestes sols es
poden atendre adequadament tenint cura de les professionals que les duen a
teme i amb una coordinació interna que superi els límits del tràmit i els
informes de compliment normatiu.

De les propostes sorgides en les reunions de
sectorials i amb la regidoria de serveis socials, s'ha
creat tres grups de treball per a la creació de models
i projectes:
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Grups de treball

CENTRE D'URGÈNCIES SOCIALS
El grup de treball format per 4 entitats que atenen a persones sense llar (sense
sostre i sense habitatge) va treballar des del maig en el disseny d'un recurs de
baixa exigència que pugui oferir una possibilitat de millora a les persones
usuàries basant-se en el principi d'equitat i que funcioni en xarxa amb entitats i
projectes de la ciutat com a via d'inclusió.
Aquest projecte es va presentar al setembre a la direcció de l'àrea de Drets
Socials que va compartir totalment la visió.

ESTUDI DE RECURSOS D'HABITATGE TEMPORALS
Aquest grup, format per 8 entitats, analitza des del juliol no sols la situació actual
de les persones sense habitatge i en condicions d'habitatge insegur o inestable,
sinó també la perspectiva que es presenta a curt termini, preveient l'agreujament
d'aquestes realitats com a conseqüència de la pandèmia, per estudiar possibles
solucions a mig termini.

13 entitats
5 homes
12 dones
5 reunions

Gener-desembre

Grups de treball

Covid 19
El dia 23 d'octubre el Canal Terrassa va entrevistar l'Ester Pérez
per conèixer la visió de les entitats del Tercer Sector local de la
situació generada pel coronavirus.
Vam explicar que hi ha hagut un increment important de
persones en situació de vulnerabilitat perquè la pandèmia se
suma a una situació no resolta, que ve de la crisi econòmica
anterior i la previsió és que en els mesos d'hivern encara sigui
més greu per a més persones.
La demanda de cobertura de necessitats bàsiques és major, els
serveis públics no disposen de suficients recursos i en molts
casos els existents no són adequats, com els d'habitatge i
allotjament temporal o d'urgència.
A això s'afegeix que les restriccions per mesures de seguretat,
que elimina l'atenció presencial en determinats serveis públics ,
deixa com a única via de sol·licitar tràmits la telemàtica, fet que
posa de manifest les greus implicacions de la bretxa digital per
als col·lectius en situació d'exclusió.
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Observatori

La nova organització interna de l'entitat així com la reformulació de la missió, ens remeten a la reflexió sobre la responsabilitat de les entitats
de ser transparents, honestes, responsables i ètiques,
Per això, la Junta Directiva va iniciar el procés de creació d'un codi ètic propi, que ens serveixi de guia com a agrupació, per a les entitats que
forment part d'ALEI i que contribueixi a la millora de l'acció del Tercer Sector a la ciutat.
Aquesta era una tasca que es presentava complexa i per això vàrem prendre com a referència (entre
d'altres) les recomanacions del model de Codi Ètic i de conducta de la WANGO, que en el prefaci
explica la necessitat d'aquesta eina en el sector de les ONG: "malauradament, hi ha molts actors en la
comunitat de les ONG que no són responsables ni ètics de cap manera. Alan Fowler, en el seu llibre
"Trobar un Equilibri" ("Striking a Balanç"), va utilitzar una recopilació d'acrònims per identificar
diverses "suposades" ONG, com ara BRINGO (ONG de maletí), CONGO (ONG Comercial), FANG0 (ONG
Falsa), CRINGO (ONG Criminal), GONGO (ONG pertanyent al Govern), MANGO (ONG de la Màfia) i
PANGO (ONG partidària). Altres ONG potser han començat amb ideals molt més elevats, però
actualment toleren pràctiques prèviament inacceptables".
El compromís amb la gestió responsable i eficient dels recursos i la transparència en aquesta gestió
forma part dels nostres valors i la redacció d'aquest codi ètic i de conducta, que ens permeti
identificar-nos sistemàticament amb pràctiques i nivells ètics acceptables, suposa un pas més en
aquest compromís. Es presenta doncs com a eina de control interna que al mateix temps ens ajudarà a
l'hora d'identificar, evadir i detectar les ONG "simuladores" i irresponsables.

Adoptat per unanimitat en assemblea general
27 de novembre de 2020

Memòria 2020

Codi ètic

Al novembre es va finalitzar l'avaluació del Pla d'Igualtat 2019-2020 i es van exposar en assemblea les conclusions més rellevants:
De l'avaluació del procés:
- Cal continuar insistint en les formes i explicitant les desigualtats. Es van redactar novament els estatus en llenguatge no sexista.
- La promoció de la formació sobre igualtat necessita un anàlisi previ i pot ser contraproduent fer-la saltant aquest pas.
- Cal que el compromís amb el pla d'igualtat sigui informat i no sols un tràmit.
De l'avaluació de resultats:
- El treball transversal intern ha de servir als objectius del pla i cal trobar formes d'aprofitar-ho en aquesta línia.
- S'ha de posar més èmfasi en l'accessibilitat i facilitar-ho a les entitats.
De l'avaluació de l'impacte:
- En l'àmbit extern no destaca especialment ja que es vinculava molt a les activitats obertes que no s'han pogut desenvolupar.
- En l'àmbit intern s'ha creat, a petició de l'assemblea, un model per a la creació i implementació que està disponible per les entitats.

2019-2021

Plà d'igualtat

Planificació
Trobar les eines més adequades per treballar cap a unes organitzacions més justes i equitatives per a
tothom no és un procés ràpid. En aquest sentit, implementar accions sense definir clarament l'objectiu
de cadascuna ens pot portar a construir en fals i que donem per assolits avenços que no ho estan.
Hem de ser curosos, valents i crítics amb les propostes del pla, perquè aquest contribueixi a refermar
les passes endavant.
El Pla d'Igualtat seguirà vigent en 2021 i treballarem per al disseny d'un nou pla més ajustat al que
podem aspirar i amb una altra mirada en la detecció prèvia i els objectius.

El pressupost de 2020 ha estat un 5% inferior al de l'any anterior, tot i que no és una gran variació cal
destacar que s'ha incrementat lleugerament el finançament del funcionament del projecte La Trobada,
però l'any anterior, per la posada en marxa, es va obtenir finançament per la inversió inicial.
Mostrem un resum gràfic de la distribució d'ingressos i despeses.

Distribució dels ingresos
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Balanç

Per partides pressupostàries

Per objecte de la despesa

Distribució despesa
de personal
Per hores de dedicació
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Distribució de les despeses
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