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0.PREVIA
A finals de 2015 l’Ajuntament de Barcelona posa en marxa un programa innovador d’atenció a
persones refugiades de forma complementaria al programa estatal d’atenció a persones
refugiades i asilades.
Aquesta iniciativa era una de les moltes accions emmarcades dins del programa Barcelona
Ciutat Refugi. El pla “Barcelona, ciutat refugi” es va aprovar el 2 d’octubre de 2015 en el primer
plenari ordinari del mandat. La mesura de govern va néixer amb l’objectiu de preparar la ciutat
per acollir, assistir, proveir dels serveis necessaris i garantir els drets de les persones
refugiades, i exigir als estats que compleixin les normes més elementals del dret humanitari.
El pla “Barcelona, ciutat refugi” va néixer com una política de ciutat amb la voluntat d’implicar
tant els diversos serveis i departaments municipals com el teixit associatiu de la ciutat i la
ciutadania. També es concep com un pacte de ciutat, que ha trobat el consens i el suport de la
resta de grups de l’oposició, que han col·laborat sempre que ha estat necessari.
Fins aleshores, 2015, l’arribada de sol.lcitants d’asil i refugiats a la ciutat havia estat
numèricament poc important respecte a les arribades de fluxos migratoris.
En febrer de 2017 es va presentar la Mesura de Govern nausica, “programa complementari de
suport a sol.licitants d’asil i regugoats a Barcelona” on es concretava el contingut del programa
complementari d’atenció a refugiats que s’havia iniciat en 2015.
La novetat de l’arribada de refugiats i l’especificitat de la matèria, feien recomanable la
necessitat de dur a terme una avaluació sobre el programa. Per aquest motiu l’Ajuntament en
2018 va encarregar una avaluació externa del programa nausica.
L’objectiu de l’avaluació es determinar si les accions dutes a terme en el programa Nasuica
estaven responent als objectius plantejats, es volia conèixer fins a quin punt el programa
estava contribuint a l’autonomia de les persones refuigiades i es volia poder determinar
aquells aspectes de millora del programa per poder ser introduïts i poder ser més eficaços.
Per a dur a terme l’avaluació s’ha contractat a l’empresa Broll Societat Cooperativa, i l’estudi
ha estat dirigit per Ariadna Fitó, professora de la UAB, especialista en avaluació de polítiques
públiques a través de una contractació directe per un import de 18.150 euros (IVA inclòs).
L’avaluació de les polítiques públiques és quelcom bastant novedós dins de les administracions
públiques i encara més novedòs dins de l’àmbit de les polítiques socials. Per això des de la
Tinença de Drets de Ciutadania, Participació, Cultura i Transparència considerem com molt
important donar comptes del funcionament de les polítiques iniciades en aquest mandat i per
això s’estima oportú presentar el present informe de Govern.
A continuació es reeprodueix parcialment l’informe d’avaluació del programa Nausica.

3

1. OBJECTE I MARC DE l’INFORME
1.1 Descripció del programa
El Programa Municipal d’Acollida Nausica, impulsat per la Direcció d’Atenció i Acollida
d’Immigrants de l’Àrea de Drets de Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona, està destinat a
persones sol·licitants o beneficiàries d’asil (d’ara en endavant SBPI) sense recursos que, o bé
han quedat excloses del Sistema Nacional d’Acollida i Integració (d’ara en endavant SNAI) de
SBPI, o que malgrat ser-ne beneficiàries no han pogut assolir uns nivell òptims que els
permetin viure autònomament a la ciutat d’acollida.
L’objectiu és millorar els processos d’inserció laboral i autonomia de les persones SBPI, i
garantir que, finalitzada l’estada al programa, es trobin en condicions d’incorporar-se al mercat
laboral i iniciar una vida autonòma. Per tal d’assolir l’objectiu, Nausica ofereix dos dispositius
amb un conjunt de serveis diferenciats i adequats a les necessitats de les persones usuàries:




Dispositiu d’intervenció social i ajudes econòmiques que inclou; prestacions
econòmiques per tal de fer front a situacions de vulnerabiltiat econòmica i un
pla de treball principalment orientat a l’augment de la ocupabilitat de les
persones beneficiaries però que cobriria altres necessitats socials i
psicològiques.
Dispositiu d’acollida amb places d’estada temporal que inclou: cobertura de
necessitats bàsiques i un pla de treball integral i individualitzat amb un ampli
catàleg de serveis que inclouen: suport social, psicològic i professional;
aprenentate de llengües; orientació jurídica, formativa i laboral; i escolarització
dels infants i adolescents.

El programa s’inicia l’últim trimestre del 2015, a través del conveni amb dos de les tres entitats
socials en què SNAI ha delegat la gestió de l’acollida: Accem i Cear. Tot i que les primeres
entrades d’usuaris no és produiran fins a l’abril del 2016. A partir d’aleshores s’amplien places i
s’incorporen altres entitats que treballen en matèria de refugi: Fundació Benallar, Iniciatives
Solidàries, i l’Associació Catalana per la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transexuals
(ACATHI). L’atenció psicològica dels beneficaris recau a Fundació Exili mitjançant signatura de
conveni amb l’administració local.
Des de l’entrada dels primers usuaris (l’abril del 2016) fins al finals del 2017, s’han beneficiat
del programa un total de 178 persones. El 55% d’aquestes han rebut una atenció integral al
dispositiu d’acollida (98) i el 60% s’ha beneficiat del dispositiu d’intervenció social i/o
prestacions econòmiques (78).

1.2 Objectius de l’avaluació
El present informe conté l’avaluació del programa durant els 20 primers mesos
d’implementació, d’abril de 2016 a desembre de 2017, tot i que incorpora alguns elements de
4

reflexió i tendències observades passat aquest període, per tal d’adaptar-ho i orientar-ho, en a
mesura del possible a la nova forma jurídica del programa que entrarà en rigor el proper mes
de juliol.
L’avaluació, iniciada a novembre de 2017, ha comptat amb el suport inestimable de la tècnica
del programa, i de la col·laboració dels professionals que intervenen amb la població
beneficiaria a través de les sis entitats gestores del programa. Des d’aquestes pàgines volem
agrair la predisposició i dedicació, en aquest procés de sistematizació d’informació, per tal
d’aproximar-nos al màxima a uns resultats fiables i rigorosos.
Les següents pàgines estan centrades en el procés del disseny i implementació del programa
en les diferents fases i serveis inclosos a cada dispositiu, i en especial en els resultats obtinguts
amb l’atenció de les necessitats de la població beneficiaria1. L’anàlisi dels resultats, en la
mesura del possible s’ha desagregat per tal d’observar les diferències de resultats segons tipus
de col·lectiu. S’inclou també, una aproximació als costos econòmics d’ambdós dispositius.
Finalment, l’informe clou amb una síntesi de resultats i un conjunt de recomanacions.

1.3 Limitacions de l’avaluació
Avaluar l’impacte o l’efectivitat d’un programa consisteix en identificar fins a quin punt
s’aconsegueix modificar la problemàtica sobre la qual el programa pretén incidir. Aquesta no
és una tasca senzilla metodològicament, ja que les dimensions sobre les que es busca induir un
impacte (en aquest cas, sobre el procés d’autonomia personal, econòmica i social de les
persones refugiades) estan sotmeses a la influència d’altres factors més enllà del programa
avaluar, com poden ser altres polítiques públiques o el propi context i evolució del mercat
laboral. De manera que, les modificacions que es produeixen en els usuaris després de passar
per Nausica no tenen perquè ser necessàriament l’efecte directa de la mateixa intervenció. En
el cas que ens ocupa, per exemple podríem pensar que els processos d’inserció laboral
s’haurien produït igual sense el pas pel programa, com a conseqüència per exemple d’un
esforç continuat dels usuaris i la cerca d’altres suports més enllà del programa Nausica.
Per evitar aquests biaxos, i disposar de l’impacte net de Nausica caldria aïllar l’efecte del
programa en relació a tots aquells fenòmens que podrien estar afectant la problemàtica. I per
fer-ho, seria necessari el disseny d’una avaluació metodològicament molt robusta que
inclogués un grup de comparació que al seu torn ens informés de l’estimació directa del
programa en relació a persones amb similars situacions que no hi haurien passat per Nausica.
En aquests casos, és necessari que els usuaris del programa i els no usuaris, comparteixin
determinades característiques relacionades amb situacions de vulnerabilitats i processos
migratoris per motiu d’asil.
Aquest era el disseny avaluatiu incial que es pretenia realitzar. No obstant, valorant les
dificultats d’accés a un grup de comparació de persones SBPI (amb i sense estada prèvia a
SNAI) que no haguessin passat per Nausica, la proposta es va desestimar. A la vegada que,
perquè els resultats fossin significatius esdevenia imprescindible disposar d’una mostra
representativa que sobrepassava el pressupost de l’avaluació.
L’avaluació s’inicia sense que el programa es trobi en condicions d’avaluablitat, ni tan sols
aquelles que considerem prioritàries com serien disposar d’uns resultats esperats prèviament
definits i d’un sistema d’informació amb indicadors relacionats amb els resultats esperats.
1

Les dades presentades fan referència al dispositiu d’acollida sinó s’especifica al contrari.

5

Els recursos, les activitats clau, i els productes resultants de Nausica no sempre estan definits i
existeixen enormes dificultats per accedir a documentació rellevant. En relació a l’accés a
l’informació cal destacar que l’avaluació coincideix en el temps en el moment en què surt a
concurs públic el programa, el que genera certa angoixa entre les entitats gestores i algunes
reticències (en casos puntuals) alhora de compartir determinada informació.
A la vegada, les dades del conjunt el programa han de ser proveïdes pel conjunt de les entitats
gestores, en aquest cas sis, on cadascuna d’elles compta amb un sistema de recollida
d’informació propi amb diferents graus d’operativitat i fiabilitat, i amb un conjunt d’indicadors
en cap cas unificat.
Finalment, no podem deixar de dir que el programa està en continua evolució, el que en certa
manera li permet la flexibilitat d’adaptar-se a les noves realitats, però que al no recollir
sistemàticament els canvis que es van produint dificulta la tasca avaluativa.
Donades les circumstàncies, s’opta per una avaluació que sigui capaç de recuperar o
directament generar tota aquella informació que no resta sistematitzada tant pel que fa al
disseny, com en la implementació i finalment, aconseguir una aproximació als resultats del
programa. Per fer-ho, s’han dissenyat diverses eines que permetran l’analisi quanitatiu o
qualitatiu segons el tipus de dades recollides.

1.4 Metodologia
La metodologia emprada està caracteritzada per una utilització complementària de tècniques
quantitatives i qualitatives per millorar el coneixement del programa. Les tècniques
qualitatives han permés un anàlisi més flexible de la realitat, enfocat principalment a les
opinions, valoracions i percepcions dels professionals i usuaris, per complementar les relacions
causals i la linealitat de la informació estadística resultat de les tècniques quantitatives.



Dades qualitatives

Entrevistes a informants clau del programa que inclouen professionals de les entitats
gestores, col·laboradores i de l’administració, amb la pretensió de copsar la visió d’aquests
agents sobre la gestació i el funcionament del programa.
Entitat
Acathi
Accem
Ccar
Benallar
Ficat
Iniciatives Solidàries
Exil
Programa
Total

Tècnics/ques
2
2
1
1
0
1
1
1
9
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Coordinador/a
1
1
1
0
1
1
0
1
6

Per tal de complementar la informació, s’ha estat en contacte amb els professionals
d’intervenció amb una mitjana global d’1 contacte setmanal per entitat, amb una important
desviació entre entitats. Que varia entre 9 contactes setmanals a 1 contacte quinzenal,
dependent de l’entitat. Els contactes s’han concentrat principalment en els mesos de gener a
març de 2018. També, s’ha comptat amb l’inestimable suport de la tècnica del programa que
ha realitzat un acompanyament impecable de cadascun dels processos de recollida de dades i
acompanyament a la lectura i comprensió d’aquests quan ha estat necessari.
Entrevistes a beneficiaris del programa posant l’èmfasi en aquells aspectes subjectius
de l’estada al programa. Aquesta informació més detallada i subjectiva dona valor al context i
a les dimensions humanes del projecte, posant èmfasi en allò que no es pot estandarditzar.
Millorant la comprensió del funcionament del programa a través de la incorporació dels
coneixements i la visió dels diferents actors implicats o afectats, així com factors contextuals
que poden estar influint en la implementació i els resultats del programa. Els àmbits de recerca
que han orientat les entrevistes persegueixen els següents objectius:








Detectar els desafiaments que han d’afrontar les persones sol·licitants/beneficiàries de
protecció internacional des de la seva arribada a la ciutat a la sortida del programa.
Explorar els motius per establir-se a Barcelona.
Indagar sobre les habilitats de vida, nivell de mobilitat a la ciutat i participació
comunitària.
Aproximar-nos a les especificitats de gènere i del col·lectiu LGTBI i detectar altres
perfils de vulnerabilitat.
Accedir a la valoració de l’atenció rebuda, els serveis prestats i el funcionament del
programa.
Analitzar la percepció subjectiva de l’impacte del programa entre les persones
usuàries.
Explorar estratègies i expectatives de futur de la població.

En tots els casos han estat entrevistes semidirigides, respectant els temps i la lliure voluntat de
no respondre de les persones entrevistades, amb una durada mitjana de 70 minuts, sent 40
minuts la durada mínima i 135 minuts la màxima.
Per la selecció de les persones usuàries, malgrat que hagués estat desitjable realitzar una
mostra aleatòria segons uns ítems de representativitat del servei basats en el gènere (home,
dona, transgènere), LGTBI, tipus d’unitat familiar (individual, família sense menors i famílies
amb menors) país de procedència, tipus de dispositiu (acollida o intervenció social), finalment
ha estat necessari realitzar una mostra segons disponibilitat de les persones usuàries. De
manera que les entrevistes no compleixen estrictament la representativitat de perfils del
serveis degut a les dificultats d’accés a alguns usuaris que han mostrat determinidades
entitats.
Nº entrevistes = 13
Gènere

Home: 53,8%
Dona: 46,2%
7,7%
Menors de 25 anys: 7,7 %
Entre 30 i 34 anys: 23 %
Entre 35 i 54 anys: 69 %

LGTBI
Interval d’edat
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Unitat familiar

Individual: 30,8
Familiar : 69,2
Afganistan, Crimea, Georgia, Mongolia,
Pakistan, Rússia i Ucraïna.
Residencial: 85%
Ajudes econòmiques i intervenció: 15%
Més de 3 mesos

Països origen representats
Dispositiu
Temps d’estada al programa

Les entrevistes han estat enregistrades en àudio, previ consentiment de les persones
entrevistades. S’han transcrit els audios i analitzat mitjançant el programari ATLAS. Ti, que ha
permès codificar i categoritzar la informació que es presenta al llarg de l’informe segons
l’àmbit a que correspongui. Al llarg de l’informe s’incorpora el relat de les persones
entrevistades referenciades amb un codi per tal de garantir-ne l’anonimat.


Dades quantitatives

Les dades quantitatives, han estat recollides principalment mitjançant un qüestionari d’entitat
i un qüestionari d’usuaris ambdós dissenyats per aquest efecte. La informació inclosa en
aquestes bases ha estat emplenada pels professionals de les entitats. Per tal de garantir una
correcta introducció de la informació va realitzar-se una sessió informativa de 3 hores de
durada amb la presència de la tècnica de l’administració i tots els professionals d’intervenció
de les entitats gestores. A la vegada, durant les 11 setmanes2 que les entitats han disposat per
recopilar la informació s’ha realitzat un seguiment personalitzat amb cadascuna d’elles per tal
de garantir una correcta recollida de les dades.
Qüestionari atenció
Es tracta de dades relatives a l’intervenció duta a terme per les entitats i als resultats assolits.
El període de recollida d’informació inclou l’exercici del 2016 i del 2017, i es diferencia entre el
dispostiu d’acollida i el dispositiu d’ajudes econòmiques i intervenció social3. En aquest últim
però, només s’inclouen dades quan les entitats l’han facilitat. Gran part de les preguntes s’han
retornat incomplertes. Per una banda es detecta una incoherència entre les dades d’atenció a
les memòries de les respectives entitats i les proporcionades en aquesta avaluació, i per l’altra,
només es responen alguns dels ítems inclosos. Degut a la impossibilitat de tenir accés a dades
de la globalitat del programa s’ha fet una aproximació comparativa amb les dades de
dispositiu acollida, quan s’ha disposat de la informació.
Les dades recollides giren entorn als principals àmbits d’atenció del programa

2

Inicialment s’havia acordat realitzar la tasca en 4 setmanes, el que suposa un enraderiment de 7 setmanes en la
calendarització de l’avaluació.
3
Garantint que com a mínim les persones usuàries acumulessin una estada mínima de 3 mesos al programa.
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Dades sociodemogràfiques
Atenció jurídica
Atenció laboral
Atenció formativa
Atenció lingüística
Atenció residencial
Acompanyament en salut
Atenció en menors
Perfils de risc psicosocial
Prestacions econòmiques
Valoració entitats on es deriva
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Qüestionari persones usuàries
Inclou dades longitudinals de totes les persones adultes que han passat pel dispositiu
d’acollida des del seu inici fins a data de 2 d’octubre de 20174, amb una mostra total de 70
casos validats per dispositiu d’acollida (la totalitat de la població d’aquestes característiques) i
54 casos vàlids per dispositiu d’intervenció i ajudes econòmiques (69% d’usuaris). La data de
tall escollida està en relació al moment de captació de dades per tal d’assegurar que totes els
usuaris han tingut una estada mínima de 3 mesos al programa.
El mateix qüestionari havia de ser omplert per les entitats gestores del dispositiu d’intervenció
social i ajudes econòmiques, però com succeeix en el qüestionari d’entitats les dades
facilitades no han estat respostes en la seva totalitat i sovint no coincideixen amb les dades
globals d’atenció presentades a les memòries d’entitat corresponents a l’exercici del 2016.
Les principals variables recollides són les següents:
Temps d’estada a Barcelona
Temps d’estada al programa/ estada prevista
Prèvia estada a SNAI
Tipus de sortida
Membres unitat familiar
Existència de menors
País d’origen
Gènere
LGTBI
Edat a l’entrada al dispositiu
Situació
administrativa
(Entrada
i
actualitzada)

Nivell formatiu
Competències lingüístiques (Entrada
actualitzada)
Insercions laboral i tipus
Minoracions econòmiques aplicades
Habilitats i actituds vers el programa
Compliment del Pla de treball
Grau d’autonomia (Entrada i actualitzada)
Especvificitats personals

i

L’anàlisi de les dades quantitatives, ha estat de caràcter descriptiu, comparatiu i causal.


Descriptiu: inclou una fotografia del moment de l’avaluació, però al mateix temps de
caràcter retrospectiu, explorant situacions d’inici, i projectant situacions de sortida
esperades que encara no s’han produït.
En cas que existís la voluntat de mantenir la recollida de dades realitzada durant el
procés d’avaluació, el programa disposaria d’observacions de forma repetida en el
temps i es podrien representar les dades en forma de sèries temporals que permetrien
observar i afinar tendències. L’anàlisi descriptiu resulta útil per comparar diferents
valors que s’han obtingut amb allò que s’havia previst en el disseny del programa. Com
que no s’havien dissenyat resultats esperats clars i concrets, en la mesura del possible
s’han adoptat altres referències, en alguns casos estàndards de qualitat mínimament
acceptats o bé, valors provinents de la literatura acadèmica.



Comparatiu: aquest anàlisi ens permet detectar diferents maneres d’operar, o
diferents contextos en què es produeix la intervenció. S’observen els canvis de
determinades variables recollides, segons grups d’individus. Es compara també, en la
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mesura del possible amb les escasses dades sobre població refugiades a altres indrets
d’Europa amb destacables dades d’acollida a persones refugiades.


Causal: en la mesura del possible s’han realitzat anàlisi causals, tot i que amb mostres
de població tan heterogènies els resultats estadístics difícilment són significatius en
relacions de causalitat de variables.

La combinació de tècniques qualitatives i quantitatives, ens ha proporcionat informació i
elements de comprensió que es complementen i interrelacionen, tant dels processos com dels
resultats del programa. Els mètodes s’han integrat una vegada analitzades les dades, fent una
síntesi de cadascuna d’elles, o el que anomenem una triangulació de la informació. En cas
d’inconsistència de la informació s’han revisat les dades qualitatives per detectar factors que
no s’hagin tingut prou en compte, i s’han desagregat les dades quantitatives per veure si
existeixen patrons que poden haver passat inadvertits. Prèvi i durant, l’anàlisi s’han contrastat
els resultats amb els professionals per explorar i debatre possibles explicacions a la divergència
de resultats, o biaxos que poden haver passat desapercebuts.
Finalment, insistir que al llarg del procés d’obtenció de dades, s’han detectat diverses
amenaces d’objectivitat entre els professionals de les entitats gestores, degut a que aquestes
es trobaven a l’expectativa de com es consolidava, o no, la seva participació en el programa a
partir de la licitació púlica. El context de canvi, ha dificultat la tasca avaluativa alhora de
destriar discursos elaborats adhoc amb l’expectativa que allò que se’ns comuniqués pogués
influenciar d’una manera o altra en el resultat del concurs públic. Malgrat informar
reiteradament que l’avaluació no incidiria en cap moment en el veredicte de la licitació, es
percep com el temor plana al llarg de la recerca en determinades entitats gestores.
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2. CONTEXT GENERAL DE LA PROBLEMÀTICA
2.1 Evolució i context actual dels moviments migratoris per motius d’asil
Des 1992, any en què els Estats membres de la UE van rebre un gran nombre de sol·licituds
d’asil procedents de l’antiga Iugoslàvia (672.000 a la EU-15), no s’havia viscut una crisi de
refugiats com la dels últims 3 anys. Si bé, és cert que es va produir un nou repunt el 2001 amb
424.000 sol·licituds a la UE-27, a partir d’aleshores el nombre de sol·licituds va situar-se per
sota de 200.000 l’any 2006, mantenint-se estable fins al 2012. A partir del 2012 el nombre de
sol·licitants va començar a incrementar-se progressivament amb 413.000 l’any 2013, 627.000
el 2014, i entorn a 1,3 milions a partir del 2015. Aquesta última xifra sembla que continua
augmentant fins a la data de tancament d’aquest informe.
Pel que fa al territori espanyol, l’any 2016, 15.7555 persones van sol·licitar asil a, arribant a
triplicar les sol·licituds de l’any 2013 (4.502) . Aquest increment estaria motivat per les
peticions de ciutadans procedents de Veneçuela (3.960) Síria (2.975) i Ucraïna (2.570) que
representen el 60,3% del total de les noves sol·licituds.
Segons dades de l’Eurostat6, el mateix any 2016, a Espanya es van resoldre 10.250 sol·licituds.
El 33% van ser resolucions desfavorables, concedint protecció a les 6.855 persones restants:
6500 de protecció subsidiària i 375 d’estatut de refugiat. De les resolucions favorables el 90%
(6.215) corresponien a població procedent de Síria. Els 375 estatuts de refugiats es van
concedir principalment a les persones sol·licitants procedents de Síria, Pakistan i Eritrea i la
protecció subsidiària (6. 500) a Síria, Somàlia i Palestina.
Al finalitzar el 2016, a Espanya s’havien acumulat 20.370 sol·licituds d’asil pendents de
resoldre. Un retard que, com es veurà més endavant, dificulta enormement el
desenvolupament dels programes d’acollida i la integració dels refugiats, i que estat denunciat
públicament en reiterades ocasions per les entitats socials que intervenen en aquest àmbit.
Sembla ser que s’aplica una estratègia dilatòria sobretot en casos de persones procedents de
Malí i Ucraïna (aquest últim un dels col·lectius amb més sol·licitants a Espanya) al·legant
criteris de prudència, en els que es paralitzen els tràmits a l’espera d’una millora de la situació
al país d’origen.
A l’estat espanyol la política d’estrangeria i el dret d’asil són competència exclusiva del govern
central, tant per la regulació legal del procediment i les seves conseqüències, com per la
definició de polítiques socials per a persones sol·licitants i beneficiaries de protecció
internacional (SBPI). La Constitució Espanyola en el seu article 149.1.2 atorga a l’Estat les
competències en nacionalitat, immigració, emigració, estrangeria i dret d’asil, però en l’article
previ (148) s’assigna a les comunitats autònomes les competències relatives a educació,
assistència social, habitatge, sanitat, formació ocupacional i polítiques de foment del treball.
Les comunitats autònomes assumirien doncs, la responsabilitat de donar resposta en tots
aquells àmbits imprescindibles per garantir la integració de la població demandant de
protecció internacional.

5
6

Oficina Europea d’Estadística (Eurostat), 2016.
Íbidem.
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No obstant, l’impacte de l’arribada de persones refugiades es produeix als municipis, sent les
administracions locals les receptores directes de la població SBPI, malgrat no rebre
finançament per desenvolupar polítiques locals d’integració.

2.2 Atenció a les persones refugiades.
En el marc de l’Agenda Europea de migracions, el Govern de l’Estat espanyol, l’any 2015 es va
comprometre a reubicar i reassentar un total de 17.337 persones refugiades en un termini de
2 anys. Finalitzat el termini, es van acollir 1.980 persones, un 11,4% del que s’havia
compromès. Pel compliment dels compromisos d’acollida i atenció a les persones refugiades,
el govern central es regeix d’un sistema d’acollida amb dues fórmules. Per una banda, les
places gestionades directament per l’administració mitjançant els Centres d’Atenció a
Refugiats (CAR) amb 416 places (2017), i, per l’altra, les places d’acollida gestionades per tres
entitats socials especialitzades (Creu Roja, ACCEM i CEAR) que suposen el gran gruix del
sistema (entorn a 5000 places el 20177) arreu del territori espanyol, i ofereixen atenció
integral, també de les persones que surten dels CAR.
El sistema d’acollida i integració definit pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social s’organitza
en tres fases.






1a Fase d’acollida: comprèn els sis primers mesos de l’itinerari de la persona i pot
perllongar-se durant tres mesos més en el cas de persones amb perfils vulnerables.
Proporciona habitatge mitjançant un centre o un pis d’acollida.
2a Fase d’integració: s’inicia quan la persona surt del centre o pis d’acollida i cobreix
dels sis als dotze mesos del seu itinerari, o bé, dels nou als divuit en el cas de persones
amb perfils vulnerables.
3a Fase d’autonomia: va dels dotze als divuit mesos o dels divuit als vint-i-quatre en el
cas de perfils vulnerables.

Un sistema d’acollida, que segons alerten les pròpies entitats gestores de SNAI, i els primers
informes publicats8, la rigidesa i la temporalitat de les fases no són prou flexibles a una
població molt heterogènia i amb una multiplicitat de problemàtiques que sovint necessiten
d’un suport més perllongat per assolir nivells d’autonomia òptims finalitzada l’estada a SNAI.
Al conjunt de Catalunya, al setembre de 2015 hi havia 28 places SNAI que s’han anat ampliant,
i a data de tancament de l’informe es calcula l’existència de 636 places (Fase I) i 290 (Fase II)
només a la província de Barcelona9.
Les dades mostren com l’arribada de persones refugiades a Catalunya no ha deixat de créixer
durant els últims anys. Per aproximar-nos a la realitat del fenomen a la ciutat de Barcelona, les
dades més ajustades provenen del Saier que atén a les persones sol·licitants d’informació
sobre protecció internacional de la ciutat. Aquestes atencions inclouen tant aquelles persones
acabades d’arribar a Barcelona, com aquelles que disposen d’una sol·licitud d’asil admesa a
tràmit o les que se’ls ha concedit l’estatut de refugiat/protecció subsidiària i que s’adrecen al
servei per resoldre altres qüestions relacionades en l’àmbit del refugi com l’homologació de
titulacions o la reunificació familiar, entre d’altres.

7

CEAR. Informe 2017: Las personas Refugiadas en España y en Europa. CEAR, 2017.
Iglesias, J et al. ¿Acoger sin integrar? El sistema de acogida y las condiciones de integración de persoens solicitantes
y beneficiaries de protección internacional en España. Ed. Associación Claver, 2018.
9
Dades de la Xarxa Asil.cat, contrastades amb les facilitades per Ajuntament de Barcelona i ACCEM.
8
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En aquestes dades d’atenció s’inclouen demandes de sol·licitud d’asil per entrar a SNAI tant de
les persones residents a Catalunya, com les que es troben aquí de pas. També s’atenen
persones que ja han esgotat les fases del programa estatal o bé que hi ha renunciat.
Desconeixem però, aquelles persones arribades a l’Estat espanyol que per reubicació i
reassentament arriben amb una plaça directament assignada sense passar pel Saier.
Gràfic 1. Nº d’atenció a persones sol·licitants d’asil del SAIER (2012-201710).

Font: Elaboració pròpia. Dades extretes de l’Informe de diagnosi Refugi Barcelona. SAIER, Desembre 2017. (Actualitzades a març
2018).

Al llarg de l’any 2015 el SAIER va atendre un total de 1.374 persones sol·licitants d’informació
sobre protecció internacional, un increment del 69% respecte l’any anterior. Aquest augment
alerta als responsables de la gestió del servei, i s’inicia un procés de treball col·laboratiu amb
entitats gestores del programa estatal d’acollida a Barcelona pel disseny d’un programa que
pugui donar resposta a unes necessitats creixents. Com es pot veure en l’anterior gràfic,
l’atenció a persones sol·licitants o beneficiàries d’asil no ha parat d’augmentar amb un
creixement interanual del 221% en l’últim exercici. Des de l’any 2015 el pes dels usuaris de
refugi han més que duplicar el seu pes sobre el total de persones ateses al servei, passant de
1.375 a 4.405 usuaris atesos. Les projeccions de resultats d’aquesta avaluació, com es veurà
més endavant, apunten a una atenció a finals del 2018 que podria arribar a les 8.000 persones
SBPI ateses a Saier.

10

SAIER. Informe de diagnosi Refugi Barcelona. Desembre de 2017. (Dades actualitzades a març de 2018).
Document d’ús intern no publicat.
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3. EL DISSENY DEL PROGRAMA
3.1 Resposta des del treball col·laboratiu
Com hem vist, a partir de l’any 2015, l’arribada de SBPI a Barcelona deixava de ser un fenomen
exclusivament mediàtic per començar a tenir un impacte real sobre la ciutat. Des d’aleshores
l’atenció d’usuaris a refugi no ha deixat d’augmentar any rere any.
Davant d’aquesta necessitat social emergent, es proposa dissenyar una intervenció pública que
proveeixi dels serveis imprescindibles per satisfer les seves necessitats bàsiques i acompanyar
en l’assoliment de l’autonomia i inserció social de la població nouvinguda. Des del moment
inicial, es va comptar amb l’expertesa d’entitats gestores del SNAI, i dels professionals del Saier
que disposaven del coneixement de les demandes dels sol·licitants al seu servei.
Se sospitava que el SNAI era incomplert, tant pel que feia als mesos d’estada com en la
rigidesa en diversos aspectes com la mobilitat geogràfica obligada, i que el programa no tenia
prou en compte situacions de vulnerabilitat per a col·lectius de risc alhora d’assignar plaça a un
recurs residencial. Es detectava, també, un increment del nombre de denegacions d’asil, i un
agreujament de les situacions de vulnerabilitat que exposava a persones i/o nuclis familiars a
situacions d’exclusió social.
Davant d’aquesta situació es van mobilitzar agents d’intervenció a la ciutat en matèria de
protecció internacional i atenció a població migrada, creant un espai de treball col·laboratiu
que va comptar amb la participació de Creu Roja, Accem, CCAR, i a mesura que s’incorporaven
noves entitats al programa estatal, també s’hi van afegir: Fundació APIP, Bayt-Al-Thaqafa i
CEPAIM. Finalment se signen convenis amb 2 d’aquestes entitats ACCEM i CCAR, i se
n’afegeixen 4 més al llarg del 2016: Fundació Benallar, Fundació Ficat i Iniciatives Solidàries,
per acabar de completar l’oferta de places a través de la signatura de conveni amb ACATHI,
amb una atenció específica del col·lectiu LGTBI.
Fruit d’aquest treball escrupolosament col·laboratiu es va decidir crear un programa
complementari a SNAI amb el propòsit de11:


Impulsar l’autonomia i la inserció sòcio-laboral de persones sol·licitants i beneficiàries de
protecció internacional residents a la ciutat de Barcelona.



Garantir una atenció integral i personalitzada amb suport professional a nivell individual,
familiar, grupal i comunitari, a través de plans de treball consensuats.
Promoure coordinació i complementarietat entre serveis, evitant duplicitat d’atencions,
coordinant intervencions i unificant criteris d’atenció.



Segons la documentació consultada12 i les entrevistes als professionals podem extreure que la
lectura inicial de la problemàtica que porta al disseny del programa es va basar en les següents
premisses:


El nombre de places del SNAI no cobria la demanda. Una demanda que es preveia creixent

11

Aquests 4 punts correspondrien als objectius estratègics del programa que en cap cas s’han de confondre amb els
objectius específics, com veurem més endavant.
12
SAIER. Informe de diagnosi Refugi Barcelona. Desembre de 2017. Document d’ús intern no publicat.

15







al llarg del 2016.
Finalitzat el període d’estada al SNAI es detectaven perfils que requerien d’un suport més
continuat per assolir l’autonomia.
La rigidesa en diversos aspectes, com la mobilitat geogràfica obligada deixava fora del
programa a una població que volia mantenir-se a la ciutat.
SNAI no tenia prou en compte situacions de vulnerabilitat per a col·lectius de risc específic
alhora d’assignar un centre o pis d’acollida. La inseguretat i el malestar que provocaven
determinats espais de convivència estaven comportant casos d’abandonament del recurs.
Detecció de perfils que quedaven exclosos de SNAI.

Es considerava que el perfil d’impacte a la ciutat estava format per SBPI que sortien o
quedaven fora de SNAI i la gestió a nivell municipal de les necessitats d’aquesta població era
summament complexa i inclús des de l’IMSS detectaven com els professionals de CSS es
trobaven amb dificultats per donar resposta a perfils fins al moment amb poca presència a la
ciutat. Per tant, calia: continuar treballant processos d’autonomia amb la població que ho
requerís i acompanyar en un aterratge adequat a la ciutat, tan pel feia a l’adquisició
d’autonomia personal i econòmica, com en l’accés al serveis públics normalitzats de ciutat. Per
fer-ho es dissenya un model d’atenció basat en dos dispositius: un residencial i un
d’intervenció social i ajudes econòmiques, gestionats per 6 entitats socials:

Any /Fase

Dispositius que inclou el programa Entitats gestores
Nausica
Dispositiu d’Acollida Temporal

2016
Fase I
Dispositiu d’Ajudes
intervenció social

econòmiques

i

Dispositiu d’Acollida Temporal
2017
Fase II
Dispositiu d’Ajudes
intervenció social

econòmiques

i

Accem, Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat, Fundació Benallar, Fundació Ficat
i Iniciatives Solidàries.
Accem i Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat.
Accem, Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat, Fundació Benallar, Fundació Ficat,
Iniciatives Solidàries i Acathi.
Accem

3.2 Definició de la població diana
Més enllà de la població de referència del programa, entesa com tota persona sol·licitant i
beneficiaria de protecció internacional que es troba en l’àmbit territorial de la ciutat, tant les
entitats com l’administració coincidien en la necessitat d’atendre aquelles persnones que
reunien unes característiques específiques. A partir dels acords presos entre els participants
en les diverses taules de treball es van establir els següents criteris d’entrada al programa13,
considerant com a imprescindible el compliment de tots els requisits per iniciar valoració de
cas:
13

Es prenen com a model els “criteris d’entrada” inclosos a data d’abril de 2016. L’últim document generat abans
de la posada en funcionament del programa. Més endavant es recullen les modificacions que s’han produït en els
criteris d’entrada fins a data de desembre 2017.
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Haver presentat la sol·licitud d’asil. 14
Ser persones o unitats familiars sol·licitants o beneficiàries de protecció internacional en
situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social que requereix d’un recurs com a pas
previ a la seva autonomia.
Ser un cas prèviament abordat per les entitats gestores del programa estatal d’acollida.
Haver fet ús dels recursos del programa estatal d’acollida.
Tenir un vincle amb la ciutat de Barcelona: social, formativa, familiar, de caire sanitari o
amb les entitats gestores del programa estatal d’acollida.

Per tal de donar resposta a les especificitats en situacions de risc específic es defineixen uns
criteris de vulnerabilitat:
Famílies amb menors a càrrec.
Famílies monoparentals.
Estar embarassada.
Patir malaltia greu física i/o trastorn/malaltia mental.
Persones grans.
Persones amb algun tipus de discapacitat.
Detecció de possible situacions de violència de gènere.
Persones que hagin sofert algun tipus de discriminació per orientació sexual, hagin patit tortures,
violacions o altres formes greus de violència psicològica, física i/o sexual.
I uns criteris d’exclusió social:
Trobar-se en situació de carrer o en risc imminent.
Manca de suport social, familiar.
Manca de suport/recursos/ingressos econòmics.
Manca d’autonomia funcional i/o d’habilitats formatives/laborals

Criteris d’exclusió del programa
Sempre que puguin ser atesos pel Programa d’Acollida Estatal.
Haver estat expulsat del Programa d’Acollida Estatal (excepcionalment es podrà presentar algun cas a
Comissió de Casos).
Renunciar a la incorporació al Programa Municipal de refugi.
Finalització del termini d’estada o de recepció d’ajudes econòmiques.

Sol·licitants d’asil per discriminació LGTBI
Les persones lesbianes, homosexuals, bisexuals, trans i intersexuals constitueixen un grup de
vulnerabilitat específic dins del gran amalgama de sol·licitants d’asil. La persecució basada en
l’orientació sexual i la identitat de gènere, encara avui és present a diversos països del món: a
72 països la homosexualitat està penalitzada amb la presó o, fins i tot, la mort. Ens trobem
doncs, amb persones desplaçades per evitar aquestes persecucions, penalitzacions i altres
represàlies exercides sovint des del propi àmbit familiar o comunitari sense comptar amb la
protecció de les autoritats estatals, o directament fugint de la persecussió/violència “legítima”
exercida pels propis governs.
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Els motius d’aquest tractament diferenciat responen a la susceptibilitat de discriminació en, no
només la resolució de la seva sol·licitud d’asil (donades les dificultats de comprovació de la
seva condició) sinó també, en la distribució de persones en els pisos d’acollida i el tipus
d’intervenció dels programes d’acollida. Les entitats gestores dels programes d’acollida
governamentals detecten casos en què les persones LGTBI a l’arribar a territori europeu han
d’amagar la seva orientació sexual o identitat de gènere per evitar l’aïllament per part inclús
de la pròpia comunitat de refugiats. Per millorar l’acollida d’aquest col·lectiu s’incorporen
places específiques per persones refugiades LGTBI, que pretenen donar resposta a les seves
necessitats d’atenció vetllant per la construcció d’un espai de seguretat.
Aquesta atenció especialitzada representa una important innovació en matèria d’intervenció,
que situa al programa Nausica a l’avanguarda d’estratègies d’intervenció LGTBI en SBPI
comparable al que s’està duent a ciutats com Berlin, el Quebec o Montreal, totes 3 ciutats
capdavanteres en aquest tipus d’iniciatives.

3.3 Teoria del canvi del programa
La situació d’urgència en què es crea el programa obliga a l’administració local a actuar amb
immediatesa. Això, com és habitual, es tradueix amb una manca de documentació generada
sobre el disseny del programa que ens dificulta la tasca d’avaluació des del moment inicial. No
obstant, malgrat aquest buit d’informació, i conscients de què amb el pas del temps la lectura
sobre el disseny, és feta des del present i per tant amb possibles biaixos, s’han entrevistat a
diversos agents presents des del moment cero. A partir de l’anàlisi dels seus discursos i de la
Mesura de Govern (Febrer 2017) podem extreure una cadena causa-efecte que es presenta en
aquest apartat, i que prendrem a com a punt de partida per avaluar el procés
d’implementació i el compliment dels resultats del programa.
A continuació, presentem una reconstrucció sobre els supòsits en què es basa la teoria del
canvi del programa, ja que és el fonament necessari a través del qual partirem per a avaluar-ne
la seva implementació i resultats. La síntesi de les hipòtesis implícites per aconseguir els
objectius dels programa ens aporten informació de com s’afronta la problemàtica social, i ens
informa de si està ben plantejada o de què per molt ben plantejada que estigui, difícilment
mitigarà el problema que dona raó de ser a la intervenció.
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Síntesi de les hipòtesis implícites a la teoria del canvi de Nausica
Hipòtes is hab ita tge
Els suport en l'habitatge permetrà a la persona usuària deslliurar-se durant el seu període d’estada de la preocupació
immediata de resoldre la seva situació residencial, podent així treballar la resta d’àmbits que en cada cas es considerin
necessaris per l’assoliment de la plena autonomia a la ciutat.
Hipòtes is d iners de butxaca
Disposar d’un mínim de diners

Hipòtes is manutenc ió
Garantir la seva manutenció contribuirà al seu benestar físic
Hipòtes is sa lut
Hipòtes i jur íd ica
física i ps icològ ica
Els serveis d'orientació jurídica
L’orientació sanitària i el
permetran a la població
suport psicològic
refugiada sol·licitant disposar
garantirà l’accés als
d’informació general del
recursos de salut i
sistema legal-jurídic i la
previndrà la cronificació
possibilitat d’explorar i iniciar
o agreujament de
noves vies per aconseguir
trastorns.
regular la seva situació
administrativa. En els casos de
denegació d’asil, s’exploraran
altres vies, com l’arrelament.

Hipòtes i formac ió i
competències
lingü ístiques
Els serveis de orientació
formativa, aprenentatge
educativa, el suport en
l'escolarització de menors i
la borsa de traductors
impulsaran a les persones
refugiades a millorar el seu
grau d’ocupabilitat i la seva
integració en el sistema
educatiu i la cultura del país
d’acollida.

Hipòtes i labora l
Els serveis de suport
profesional-orientació
social, així com d'orientació
i inserció laboral ajudaran a
les persones refugiades a
conèixer i inserir-se en el
món laboral del país
d’acollida.

Hipòtes is soc ial/re lac iona l
El foment de les xarxes relacionals i socials facilitaran en menor o major mesura la resta de processos, sobretot els vinculats
amb l’adquisició de competències lingüístiques, l’adquisició de coneixements sobre la societat d’acollida, la millora de la salut
psicològica i inclús les probabilitats d’inserció laboral.
Hipòtesi d’impacte
Si la cadena causal té efecte les persones usuàries assoliran la plena autonomia i es vincularan als serveis normalitzats de
ciutat.
Font: Elaboració pròpia a parit de la revisió de les mesures de govern (11 de febrer de 2017) i les entrevistes als professionals
participants en el disseny del programa.

Els fonaments teòrics de Nausica responen a una forta coherència amb la naturalesa de la
problemàtica i la necessitat de donar cobertura integral a les persones beneficiàries. El
treball col·laboratiu realitzat durant el disseny del programa, aprofitant l’expertesa de les
entitats i els diferents professionals participants s’ajustaria a la perfecció al conjunt teòric de
les intervencions necessàries per assolir l’impacte esperat. Es tracta d’un model integral
d’intervenció en totes les necessitats d’atenció requerides pels usuaris. En principi, cap de les
hipòtesis de partida entrarien en contradicció amb els objectius que es pretenen aconseguir.
Mitjançant aquest exercici de reconstrucció s’ha pogut detectar que la teoria del canvi, si bé
està reflexionada no està suficientment escrita. En aquest sentit hauria estat de gran utilitat
que s’hagués especificat ex-ante a través de quins mecanismes haurien de canviar les
condicions de vida de la població destinatària com per considerar l’assoliment de l’èxit del
programa. Un èxit que d’altra banda, no tots els agents interpreten de la mateixa manera,
posant en dubte una qüestió avaluatiu fonamental com és la mesura dels resultats. Al no
existir uns resultats esperats prèviament definits sobre els que determinar què es considera un
èxit i què no, dificulta enormement la tasca d’avaluació. Ens trobem doncs, davant d’una teoria
del canvi conceptualment potent però insuficientment explícita que, insistim, al seu temps no
disposa de resultats d’impacte pactats prèviament, ni d’un sistema de recollida de dades per
corroborar-los. A la vegada que cal tenir en compte que amb el conjunt teòric no n’hi ha prou
per garantir l’èxit del disseny del programa, per aquest motiu cal revisar aspectes vinculats als
tipus de serveis que es proveeixen al programa.
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3.4 Resultats de l’avaluació del disseny del programa
La revisió del procés del disseny del programa, el conjunt teòric que justifica la seva existència
del programa i les intervencions dissenyades per mitigar la problemàtica, han permés detectar
uns objectius específics que representen la mitigació de cadascuna de les necessitats que
s’havien previst en el disseny del programa per tal de detecar el grau d’ajustament del disseny
a cadascun dels àmbits d’intervenció segons les necessitats de la problemàtica. Els quadres de
síntesi del procés de conceptualització poden ser consultats a l’annex, a continuació es
presenten els principals ajustos i desajustos en el disseny de la intervenció segons el marc de
necessitats sobre el que es va construir.
Evitar l’exclusió residencial
 La diagnosi de la problemàtica i la intervenció s’ajusten entre elles, alhora el programa
contempla situacions de vulnerabilitat i exclusió que poden influir en el temps d’estada
al recurs. Es preveuen així, dues pròrrogues (6 mesos més) per aquest perfil de
població, tenint en compte les dificultats afegides en el procés d’assoliment de
l’autonomia.
 En l’oferta de places no es realitza una projecció de les places necessàries per donar
cobertura a la població sinó que es projecten segons la partida pressupostària de la
que es disposarà.
 El nombre d’usuaris previstos anuals es calcula tenint en compte estades de 6 mesos al
programa, però en canvi s’inclouen criteris d’exclusió social a l’entrada al programa i
dues pròrrogues de 3 mesos, possibilitant estades de fins a 12 mesos. De manera que
aquest és un resultat esperat molt ambiciós i gens realista, calculat sense tenir tenir en
compte persones amb situacions de vulnerabilitat i/o exclusió social.
 Tenint en compte que el programa va adreçat a persones que han fet ús del programa
estatal d’acollida, deixa la porta oberta a persones que disposen d’un habitatge
autònom i no podran fer front al pagament del lloguer. Per aquest perfil de població
tornar a un dispositiu acollida podria ser un retrocés en el seu procés d’autonomia, de
manera que el programa podria tenir un efecte contrari de l’esperat.
Garantir l’accés a la manutenció bàsica
 No es defineix prou el procés a través del qual es gestionaran i controlaran les ajudes
per manutenció. Tenir previstes unes despeses màximes mensuals segons nº de
persones a la unitat familiar no és suficient, seria convenient que l’atorgament de les
quanties fos definida per altres criteris vinculats a la situació de la persona i/o unitat
familiar, i revisable periòdicament. Les avaluacions d’implementació d’aquest tipus
d’ajudes, en general, demostren una tendència d’atorgament de quanties màximes per
part dels professionals d’intervenció, aquesta tendència podria ser corregida amb la
definició d’uns criteris que posessin en relació la quantia de l’ajut amb la situació de
vulnerabilitat econòmica en la que es troba la persona usuària/unitat familiar
 A la vegada el programa inclou l’aplicació d’aminoracions en base els ingressos, sense
explicitar ni les quanties (€) sobre les que es disminuirà l’ajut, ni la proporció d’aquesta
reducció. Davant de la no definició de criteris existeix el perill de la no realització
d’aminoracions.
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 La quantia màxima assignada per manutenció oscil·la entre 3,73 i 5,3 € per persona en
alimentació i higiene, dependent del nombre de membres. Quanties màximes
ajustades a la cistella de la compra, tot i que inferiors a la despesa mitjana en
alimentació al conjunt de les llars catalanes que se situa entorn als 6€ per persona
diaris.

Augmentar l’ocupabilitat a través de la capacitació laboral per aconseguir unes
fonts d’ingressos regulars en el mercat laboral formal
 Es té en compte l’àmplia heterogeneïtat de casos i problemàtiques específiques del
perfil de població les dificultats en l’homologació de títols i la seva importància per
augmentar l’ocupabilitat de les persones usuàries.
 El programa inclou la formació com a via per incrementar l’ocupabilitat de les persones
usuàries.
 A la diagnosi no es recull prou la possibilitat de que les persones usuàries no es trobin
en condicions d’inserció laboral, ja sigui per trobar-se en edat no activa laboralment o
bé, per situacions personals en termes de salut física o mental que ho impedeixin.
 No s’inclou la presència de rols professionals especialitzats en inserció laboral.
 La intervenció dissenyada en termes d’inserció laboral és orientativa, però no defineix
unes línies d’intervenció clares en matèria d’inserció, el que pot comportar un greuge
comparatiu entre entitats depenen de : els recursos que es destinin a la formació i
inserció laboral dels usuaris a cadascuna d’elles; o bé de la capacitat de les entitats
gestores d’oferir i/o derivar activitats formatives i d’inserció amb resultats exitosos
demostrats. Ens trobem doncs, en un model caracteritzat per una excessiva incertesa
en el tipus d’intervenció laboral i inexistència de vies d’inserció pròpies del programa.
 El programa no marca objectius esperats en termes de nombre de persones inserides
laboralment o bé percentatges d’inserció sobre el total de la població atesa (o població
inserible).

Incrementar les competències lingüístiques i reduir al màxim les dificultats
idiomàtiques en la intervenció i els tràmits.

 Inclou l’aprenentatge de les dues llengües oficials a Catalunya.
 Inclou serveis d’interpretació de llengües.
 Les hores aproximades d’ús dels serveis d’interpretació de llengües, s’ajustarien a les
necessitats del col·lectiu, sempre que es tingui present l’elevada dispersió que existirà
en l’ús del servei depenent del perfils.
 No es marquen objectius globals de programa en nº i % d’usuaris sobre el total que
haurien de sortir del programa amb competències lingüístiques.
Reduir els factors estressants propis del procés migratori i prev enir i atendre
altres trastorns de salut mental .
 Inclou l’atenció psicològica i psiquiàtrica en l’atenció d’aquesta població, des del
moment inicial i amb el suport d’intèrprets. Inclou també, l’atenció d’una entitat social
especialitzada en la matèria.
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 En el disseny del programa, no es té prou en compte que el dispositiu d’acollida no pot
donar resposta a casos de patologies mentals greus, al no disposar dels serveis
necessaris segons les necessitats que aquests precisen.
Facilitar i informar de les pos sibilitats existents per resoldre la situació
administrativa.
 La diagnosi de la situació i la intervenció s’ajusten a les necessitats. Aquest ajustament
demostra l’expertesa d’intervenció en col·lectius de persones migrants dels
professionals que participen en el disseny del programa.
 Malgrat l’existència de programes d’aquestes característiques s’enten que es busca
com a recurs per descongestionar altres serveis de ciutat.
Facilitar l’accés als serveis de salut per prevenir i millorar l’estat de salut.
 En el disseny de la intervenció es tenen en compte els factors de baixa predisposició
associada a determinats perfils de la població diana i de dificultats d’informació i accés
a recursos de salut, contemplant la necessitat d’acompanyament en aquest procés.
 Inclou despeses associades als medicaments i productes de farmàcia necessaris pels
tractaments de salut.
Generar xarxes de suport grupal i comunitària 15
 Inclou el foment de les xarxes relacionals.
 No s’expliciten, ni s’exigeixen un mínim de grups i accions comunitàries.
Garantir els drets dels infants
 Contempla una atenció especifica a la garantia dels drets de salut i educació dels
infants.
 Es tracta d’una intervenció orientada a la resolució de situacions i no tant a la
prevenció d’altres problemàtiques.
Reduir situacions de privació material
 Inclou mesures econòmiques per garantir l’accés al transport públic, vestuari,
farmàcia.
 Inclou diners de butxaca.
 Inclou la responsabilització d’una part de les despeses com a part del pla de treball
individual i del procés d’autonomia, així com el treball de plans d’estalvi pensant en la
sortida del dispositiu.
 No es defineix la gestió de les prestacions econòmiques.
 Necessitat d’un registre que permeti conèixer l’evolució de la situació econòmica de la
població usuària, no només per anar adaptant el pla de treball, sinó també per la
redefinició de les ajudes econòmiques a mesura que es modifica la situació econòmica
de l’usuari i preparar la sortida.
 No existència de criteris clars d’aminoracions. Valorar la possibilitat de fer ús de la "
Targeta Barcelona Solidària".
Proporcionar suport i atenció personalitzada que generi un clima de confiança
en tots els àmbits d’intervenció.
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 Inclou suport en qualsevol dels àmbits d’intervenció.
Disposar d’un recurs alternatiu o complementari al dispostiu d’acollida per a
casos que necessitin acompanyament i provisió d’ajudes econòmiques de
manera puntual.
 Aquest recurs pal·liaria els riscos d’entrada a dispositiu d’acollida d’aquella població
que ha aconseguit resoldre la seva situació residencial mitjançant un habitatge o
habitació però que necessita suport puntual. Aquest dispositiu evitaria una regressió
en el seu procés d’autonomia.
 Permetria agilitzar la sortida de població del dispostiu d’acollida amb una bona
evolució però que necessita de manera puntual altres ajudes.
 Podria estar duplicant recursos de ciutat, i suplantant les funcions d’altres programes
de ciutat.

Com s’ha pogut observar el disseny del programa en termes generals s’ajusta a les necessitats
de la població diana. El tipus de serveis inclosos donen resposta a cadascun dels àmbits en
què les persones usuàries poden necessitar un suport. Malgrat que en el disseny s’escapen
situacions que hagués estat interessant haver previst, a trets generals cal destacar que el
disseny denota un exhaustiu coneixement sobre la població a la que va dirigit el programa, i
inclou la necessària perspectiva d’intervenció intercultural present en cadascun dels àmbits.
Aquesta coherència només s’explica per la participació de diversos agents del territori que
acumulen coneixement en el desplegament d’activitats amb població migrant i, en concret,
amb les persones sol·licitants de protecció internacional.
Aquells àmbits menys definits pel programa, i que per tant inclouen un marge d’incertesa
major en els resultats que poden provocar, són els que fan referència principalment a la
intervenció en l’esfera formativa i laboral, i en la gestió econòmica i aminoracions. A la vegada
no s’inclou un pla d’actuació per a la sortida d’aquelles persones persones que poden sortir del
programa sense haver assolit els objectius.

3.5 Consideracions segons el perfil de població diana i objectius del programa
El programa pretén donar resposta a un ampli espectre de la població demandant d’asil a la
ciutat de Barcelona. Es dissenya doncs, pensant amb la voluntat de fer accessibles tots els
drets reconeguts i garantits a la ciutat, per l’exercici de la plena ciutadania de la població
demandant de protecció arribada a Barcelona. Un programa amb una cobertura tan amplia en
relació a la multiplicitat de situacions de vulnerabilitat que poden arribar a acumular la
població que acaba esdevenint usuària, pot fer que els èxits del programa siguin menys visibles
perquè es disposa d’un gruix significatiu de persones que no es trobaria en condicions d’assolir
els objectius, i això no pot ser atribuïble a un fracàs directa en la intervenció.
Població que segons criteris d’entrada podrà entrar a programa amb situacions
de vulnerabilitat que impossibiliten l’accés a l’autonomia econòmica via
inserció laboral per raó d’edat i salut.
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Persones en edat no activa laboralment: En aquest grup no comptabilitzaríem els
menors, donat que sempre aniran acompanyats de com a mínim un progenitor que en
principi podrà tenir una vida laboral activa a curt o mig termini, però en canvi si que hi
trobaríem la població major de 65 anys que pot entrar al programa sense el suport
familiar de persones en edat activa.



Persones que per situació de salut difícilment tindran accés al mercat laboral:
s’estableixen com a criteris de vulnerabilitat patir una malaltia greu física i/o mental i
patir discapacitat, dependrà del grau d’aquestes situacions, però una part important
no es trobarà en condicions de treballar, independentment de si hi ha, o no, un
reconeixement legal de la situació. Patir una malaltia greu física i/o trastorn/malaltia
mental o algun tipus de discapacitat són casos, tots ells, que afegeixen dificultats en
l’àrdua tasca de trobar feina.

Ens trobem davant d’un desajust entre la població que pot entrar al programa i els resultats
que s’esperen aconseguir. Aquests casos ens alerten que per ben gestionat i acuradament
implementat estigui el programa, difícilment assolirà els resultats esperats amb un volum de
població significatiu. Això no vol dir, que el programa no contribueixi a mitigar el problema
que li dona raó de ser.
Es tracta d’uns criteris d’entrada que es van modificant a mesura que s’implementa el
programa i es produeixen canvis en els criteris del SNAI. Així a l’octubre de 2016 , 6 mesos
després de l’inici del programa, Nausica inclou aquelles persones que queden excloses del
programa estatal per haver signat la renúncia d’entrada al programa estatal, i aquelles que no
presenten la sol·licitud d’entrada per filiacions de 2n o 3 grau per mobilitat geogràfica.
A partir de l’estiu de 2017, s’incorporen dos nous criteris:



Portar menys de sis mesos en territori per ser allotjats prèvia entrada a programa a
SNAI.
Portar menys de 2 anys en territori UE per accedir a SNAI.

D’altra banda, cal tenir en compte que la frontera entre immigració i asil cada vegada és més
permeable i es donen circumstàncies de persones immigrants que poden passar a ser
sol·licitants d’asil ja sigui per impossibilitat de tornar al país d’origen o bé perquè en el
moment d’arribada desconeixien l’existència de la protecció internacional i no van sol·licitar-la.
A la vegada, les persones sol·licitants d’asil que han estat denegades passen a considerar-se
immigrants en situació irregular.
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4. COBERTURA DEL PROGRAMA, GESTIÓ DE PLACES I OCUPACIÓ
4.1 Quantificar la població potencialment usuària
Per tal de calcular la cobertura del programa, és imprescindible ajustar al màxim a la població
potencialment usuària del servei. És a dir, cal quantificar el total de persones sol·licitants o
beneficiàries d’asil en situació de vulnerabilitat social que es troben a la ciutat de Barcelona.
Davant la inexistència d’un registre únic i fiable al que recórrer per determinar aquesta dada,
ha estat necessari realitzar una aproximació a partir de les dades disponibles que s’ha
considerat que més s’ajustarien a la realitat.
A primer cop d’ull, les dades podrien ser el resultat del nº de persones ateses al Saier segons
problemàtica social, però no inclouríem aquelles persones arribades a la ciutat provinents de
diversos indrets de l’estat espanyol que per reubicació o reassentament tindrien una plaça
directament assignada sense passar pel Saier. Aquestes situacions tampoc són informades al
Saier, de manera que no ens queda una altra opció que utilitzar el nº de places SNAI actives a
la ciutat. Com que SNAI no les facilita, ha calgut recórrer a les entitats gestores SNAI a
Barcelona i a la xarxa Asil.cat, per aproximar-nos-hi. Després de molt intents fallits i d’intentarho a través de tots els mitjans que s’han tingut a l’abast, s’han aconseguit algunes
aproximacions que es presenten a continuació.
L’any 2015, a Catalunya existien 28 places del programa d’acollida estatal. Segons hem pogut
constatar no hi ha unanimitat a l’hora d’afirmar quantes d’aquestes places corresponien a la
ciutat de Barcelona, doncs els diferents organismes als que hem tingut accés es contradiuen
entre ells, però en principi acceptaríem com a vàlida que cap d’aquestes places era a la ciutat.
En la mateixa línia, si bé hem pogut saber que l’any 2016 va ser l’any del desplegament del
programa d’acollida estatal, no s’han aconseguit dades fiables perquè es van obrir i tancar
places en diferents moments. En canvi, sí que hem tingut accés a dades del novembre de 2017,
que ens indiquen l’existència de 636 persones en fase I al llarg de la província de Barcelona i
290 en fase II. Segons entrevistes a professionals de gestió i intervenció tant de l’administació
com de les entitat gestores de Nausica i del programa d’acollida estatal, l’existència d’aquestes
places estaria impactant directament a la ciutat de Barcelona. En primer lloc perquè existeix la
hipòtesis de què des dels municipis s’envia a les persones refugiades a serveis de la ciutat de
Barcelona i en segon lloc, perquè aquests fan ús de serveis de ciutat, sobretot aquells vinculats
amb la cerca de feina i la formació.
A partir d’aquesta informació juntament amb les dades d’atenció a refugi del Saier s’estimaria
l’existència d’entorn a 2.400 persones que podrien necessitar atenció per la seva situació de
sol·licitant o beneficiaris d’asil a la ciutat, l’any 2016. No obstant, entre aquesta població s’hi
troben persones que no requereixen d’un recurs com a pas previ a la seva autonomia, perquè
disposen de mitjans i situacions que els permeten tirar endavant el seu projecte
d’assentament a la ciutat sense necessitat de l’intervenció del programa. Malgrat les
incerteses en torn a les xifres, a continuació es presenten dades de població potencialment
usuària de Nausica, basada en els següents termes:
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Població potencial Nausica





Nº total d’usuaris atesos a Saier-Refugi que han demanat serveis vinculats als sense sostre.
Nº total d’usuaris atesos a Saier-Refugi en situació de relloguer.
Nº total d’usuaris atesos a Saier-Refugi en situació de lloguer.
Nº total de places SNAI a Barcelona Fase I.

Població potencial Nausica Dispositiu Acollida




Nº total d’usuaris atesos a Saier-Refugi que han demanat serveis vinculats als sense sostre.
Nº total d’usuaris atesos a Saier-Refugi en situació de relloguer.
Nº total de places SAI a Barcelona Fase I.

Població potencial Nausica Dispositiu Intervenció social i ajudes econòmiques



Nº total d’usuaris atesos a Saier-Refugi en situació de lloguer.
Nº total de places SNAI a Barcelona Fase III.

Taula 1. Població potencial i taxa de cobertura del programa
Població potencial
Programa Nausica
Fase I
Fase II
Estimació
2016
2017
Fase III
2018
Dispositiu acollida
563
1.111
1.79616
Dispositiu intervenció
social i ajudes
econòmiques
Total Nausica

1.627

2.606

4.66820

Taxa de cobertura (%)
Fase II
Estimació
2017
Fase III
2018
17
6,74
8,55
5,1719
5,4918
21
2,95
1,1522
n.d23

2.268

3.854

7.30024

4,5425

Fase I
2016

2,6726

1,2727

Font: Elaboració pròpia a partir de dades SNAI (2015- I trimestre 2018) i dades Saier (2015- I trimestre 2018).

Tan a la fase II com a la fase III de Nausica la taxa de cobertura global del programa
disminueix/dismimuirà en relació a la fase I, degut a la reducció del pressupost destinat al
dispositiu d’intervenció social i ajudes econòmiques l’any 2017, per finalment desaparèixer
l’any 2018. L’impacte d’obertura de noves places al llarg del 2017 es veu reflectit en l’augment
de la cobertura del dispostiu d’acollida. Un augment de places però, que no va acompanyat de
16

Projecció estimada segons els percentatges d’atenció a Saier-Refugi de població en situació d’exclusió residencial.
Taxa de cobertura sobre el total d’usuaris ateses, inclou els usuaris de continuïtat de la fase I.
18
Taxa de cobertura sobre el total d’usuaris atesos, només nous usuaris Fase II.
19
Projeccció d’atenció de 93 usuaris anuals (78 places disponibles anuals).
20
Projecció estimada segons els percentatges d’atenció a Saier-Refugi de població en situació de vulnerabilitat residencial.
21
Calculat a partir de 48 usuaris.
17

22

Calcular a partir de 30 usuaris.
Dispositiu no disponible l’any 2018.
24
Projecció estimada d’usuaris atesos a Saier-Refugi al llarg del 2018. Projecció realitzada a partir de les dades d’atenció del primer
trimestre de 2018 en relació a les dades d’atenció en el mateix període des de 2015.
23

25
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2016 atenció total SPBI: 103.
2017 atenció total SPBI: 125.

Taxa de cobertura projectada tenint en compte les 78 places creades amb la mitjana de d’estada al servei 2016 i 2018 de 249
dies per persona usuària.
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l’augment de demanda potencial del servei, per aquest motiu la taxa de cobertura continua
per sota del 9%.
Segons els objectius plantejats a la Mesura de govern, l’any 2016 havien d’estar disponibles 48
places, i 100 places l’any 2017. La projecció de beneficiaris totals del programa es va fer
calculant una estada màxima de 6 mesos, sense tenir en compte les possibles pròrrogues. Amb
aquests paràmetres, la cobertura del dispostiu d’acollida de la Fase I i II es trobaria entre un
16,7% i un 18%. No obstant, com que no es van crear la totalitat de places projectades i la
població usuària ha tingut estades superiors a les plantejades, existeix una desviació de
cobertura d’entre el 12% i 15 %, tal i com es pot veure a la següent taula.
Taula 2. Taxa de cobertura esperada segons objectius plantejats i desviació

Dispositiu acollida

Taxa de cobertura
esperada (%)
Fase I
Fase II
16,69
18,00

Desviació de la taxa
de cobertura (%)
Fase I
Fase II
-9,94
-6,31

Font: Elaboració pròpia a partir de la projecció de places inclosa a la Mesura de Govern el Programa Nausica i el nombre d’usuaris
del mateix programa. (2016-2017).

4.2 Projecció de cobertura Nausica per l’any 2018
A partir de les dades d’atenció del Saier del primer trimestre del 2018 i la ponderació dels
últims 3 anys d’atenció durant el mateix període, s’ha fet una aproximació del total d’usuaris
que podria arribar atendre el Saier al llarg de l’any en curs. La dada d’atenció usuaris de refugi
a Saier aquest 2018 se situaria al voltant de 7.300 persones. Caldria inclús estar preparats
per moure’s en xifres que puguin arribar a superar les 8.000 persones. Entre aquestes, més
de 1.500 podrien tractar-se de menors.
Malgrat que aquesta aproximació no deixa de ser un futurible incert i imprevisible, i com a tal
sotmès a un important marge d’error per factors externs i desconeguts que podrien influir en
l’arribada de persones a la ciutat els propers mesos, no s’hauria de menystenir alhora de
planificar el servei dels propers mesos.
Si considerem aquesta hipòtesi d’atenció al Saier (7.300) i li sumem la sortida entorn de 200
persones de la fase I de SNAI més una part de les més de 600 persones que es trobarien en el
conjunt de la província de Barcelona impactaran a la ciutat: l’any 2018, la xifra de cobertura
de Nausica ben just superaria l’1%.
Cal tenir present que pel 2018, s’han projectat 78 places anuals. Si ens remetem a unes
previsions d’estada mitjana (8 mesos) com les que s’han produït durant els 20 primers mesos
del programa, al llarg del 2018 passarien pel servei entorn a 90 usuaris. Sense oblidar que el
dispositiu d’intervenció social i ajudes econòmiques amb la nova forma jurídica del programa
desapareix. En canvi però, les entitats podran fer un seguiment social dels usuaris que han
finalitzat la seva estada al dispostiu d’acollida durant els 3 mesos següents.
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Barcelona, en l’imaginari de les persones SBPI
Finalment, no hem d’oblidar que Catalunya, i en especial la ciutat de Barcelona, en el transcurs
dels últims anys s’ha consolidat com un atractiu de residència per algunes persones que fugen
dels seus països d’origen. Tot i que 3 de cada 4 persones entrevistades van arribar a la ciutat
per factors atzarosos, o si més no, no es tractava d’una destinació escollida a priori, la resta (1
de cada 4) manifesten haver escollit conscientment venir a Barcelona. Entre aquelles persones
que tenien clar Barcelona com a lloc de destí, existeixen dos grans incentius: un primer fa
referència als vincles socials amb la ciutat i és que alguns d’ells tenien familiars o coneixien
compatriotes establerts a la ciutat, i un segon, més vinculat a l’imaginari social, per les
oportunitats econòmiques que creuen que els pot brindar la ciutat, així com els valors de
respecte a la diversitat, en especial del col·lectiu LGTBI.
“Escojer Barcelona, porque mi hermana vive aquí hace muchos años” (SBPI.DC)
“Nosotros querer Barcelona trabajo, ciudad grande, más trabajo.” (SBPI.DM)
“Barcelona no molesta a gays, no hay problema. Gente muy amable, no hay problema
ser gay o no. (...) Yo marché de Madrid porque tenia trabajo en Barcelona y iré donde haya
trabajo pero me gustaria quedarme en esta ciudad. (...) Lo que me ha dado Barcelona, en todo,
no me lo ha dado ninguna otra ciudad de España, ni Alicante, ni Valencia, ni tan solo Madrid.
No tiene nada que ver.” (SPBI. HR)
A la vegada que, segons han informat professionals d’intervenció i tècnics d’entitats socials
cada vegada atenen a un nombre major de persones SBPI que malgrat no residir a la ciutat es
desplacen a Barcelona en cerca d’oportunitats formatives i laborals de les que no disposen
en altres poblacions de la província. Un volum de població que també estaria impactant a la
ciutat i que podria ser que a mesura que vagin finalitzant les diverses fases del sistema
d’acollida estatal en altres municipis, aquestes persones es traslladin a Barcelona cercant
majors oportunitats i per tant, contribueixin a augmentar la demanda de serveis
complementaris com Nausica. Un possible factor inhibidor podria ser la situació actual de
preus de lloguer d’habitatge a la ciutat sobretot en el cas de famílies on l’opció de disposar
d’un pis de lloguer no compartit prevaldria per sobre de l’imaginari sobre les oportunitats que
ofereix la capital del país.

4.3 Llistes d’espera
A Nausica, en principi, tota persona que es troba en llista d’espera es caracteritza per reunir els
requisits d’entrada al programa, però la posició que ocupa a la llista no sempre s’estipula per
estricte ordre d’arribada. Això, és degut a què el programa consta de places diferenciades
adaptades a les necessitats del beneficiari, tenint en compte principalment la tipologia de la
llar segons el nombre de membres de la unitat familiar, però també, altres aspectes
relacionats amb la vivència d’experiències de discriminació o violència física per raó de gènere,
orientació sexual, opcions polítiques, ètnia o creences religioses.
Proporcionar un espai de seguretat és un dels punts forts del dispositiu d’acollida. Aquesta
pràctica estaria funcionant com a estratègia preventiva de possibles conflictes, alhora que
genera un ambient de convivència que redueix alguns dels elements que podrien contribuir a
la desestabilització emocional dels usuaris o el seu l’agreujament. En les properes pàgines
veurem com no s’han produït problemàtiques d’aquesta índole en cap de les fases del
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programa, perquè segons verbalitzen els professionals s’haurien evitat prèvia entrada al
recurs.
La gestió de les places es realitza prioritzant la màxima ocupació i en alguns casos fins i tot
s’han traslladat membres d’un habitatge a un altre, sempre de mutu acord entre entitats i
persones implicades, per tal de realitzar una gestió més eficient del programa28. Si no
existeixen aquest tipus de situacions excepcionals a les que cal parar una especial atenció,
aleshores sí, la llista d’espera es gestiona per estricte ordre d’arribada.
El temps mitjà d’espera és imprevisible degut a les múltiples pròrrogues que s’encadenen al
llarg de l’estada al servei. Existeix un registre de control (en format Excel) gestionat per la
tècnica del programa on es recull la data prevista de sortida de cada usuari, però al no complirse la previsió és una data poc aproximada per fer projeccions i donar resposta del temps que
s’hauran d’esperar les persones en llista fins a entrar al programa.
Durant el període d’espera per entrar al recurs els usuaris es deriven a albergs o pensions
informant-los d’una data aproximada d’atorgació de plaça que segons manifesten els usuaris
se’ls fa eterna. Durant aquest període, si no hi ha un vincle amb l’entitat derivant no disposen
d’un professional de referència amb el que iniciar o continuar processos d’integració i pal·liar
la solitud i el malestar en aquest període d’incertesa.
“Yo tranquila porque tenía donde dormir esos días, gracias de pensión. Pero, en
pensión una vida triste, muy triste, no hacer nada. Esperar y esperar. Solo esperar. Es muy
pesado, y no sabes nada, ni donde ir, ni que va a pasar y tienes mucho tiempo para pensar.
Demasiado tiempo.” (SBPI.DC).
A mesura que es produeixen baixes entre els titulars de la plaça, els suplents són contactats i
passen a ser beneficiaris sempre que continuïn complint els requisits. En aquest procés esdevé
imprescindible revisar que durant el període d’espera no s’hagin modificat situacions que
poguessin excloure casos del programa. Degut a la inexistència de registres, l’informació de la
que disposem és a partir de converses amb la tècnica que ha gestionat la llista d’espera,
segons el que ens ha trasmés, ens trobaríem que entorn a un 2% de la totalitat de casos que
han estat a llista d’espera durant la implementació del programa acabarien no entrant. Les
causes serien principalment motivacionals, concretament per pèrdua d’interès per entrar al
programa (amb o sense alternatives) o per continuar el projecte migratori cap a altres països
(per o sense existència de vincles al lloc de destí).
L’existència de suplents s’explica per la concurrència simultània de dos factors. En primer lloc,
com hem vist a l’anàlisi de la cobertura del programa, perquè existeixen menys places que
demanda de persones que es detecta que: necessiten, els interessa i podrien beneficiar-se
del dispositiu, ja que els propis gestors del programa accepten la seva participació en el
moment en què es produeixen vacants. En segon lloc, precisament perquè la raó de ser
d’aquesta llista és la cobertura de vacants. La llista d’espera constitueix un mecanisme
d’assegurament per als gestors del programa contra dos tipus de contingència: d’una banda,
disfuncions en els mecanismes de selecció de persones usuàries, en el sentit que com veurem
algunes abandonen el programa per una manca d’interès que no va ser correctament
detectada en el moment d’acceptació; i, d’altra banda, abandonaments per condicions
sobrevingudes i no anticipables pels gestors, com la necessitat de trasllat de la família, o
situacions d’expulsió per no acceptació de la normativa del programa, entre d’altres.
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Això és possible a través del conveni però no ho serà a partir de la nova forma jurídica.
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No obstant, el verdader entrebanc en la gestió de places al programa és el no compliment
dels temps d’estada. Tal i com es veurà més endavant, el 63,3% de la totalitat de persones
usuàries fins a desembre de 2017 ja han tingut una estada superior a 6 mesos.
Malgrat que la lectura que es fa de les llistes d’espera acostuma a incloure connotacions
negatives i es fa una crida a erradicar-les, anirem a perill de trobar-nos amb el que els sociòlegs
anomenen “conseqüències no intencionades de l’acció social”. Sense l’existència de la
“pressió” que exerceixen els suplents, entesos com aquelles persones que també necessiten
el serveis que ofereix el programa, pel que s’ha detectat la pròpia inèrcia del programa ens
podria portar a, encara, una major durada de l’estada de persones usuàries que es mantenen
al dispositiu. El que paradoxalment podria donar lloc a l’acomodament dels beneficiaris i
allunyar-los del seu esforç personal per la consecució dels objectius d’inserció laboral i
assoliment de l’autonomia, augmentant els costos d’atenció per usuari sense modificacions
desitjables de la situació de les persones beneficiàries i impedinet la cobertura a un major
nombre de beneficiaris. Precisament la cronificació al programa d’usuaris, és una de les
principals amenaces del programa.
Insistim, en què el programa cobreix les vacants a mesura que es van generant, el que al seu
torn posa de manifest la necessitat del recurs a la ciutat. Tampoc ens trobem davant d’unes
xifres alarmants, perquè el programa en termes anuals té una taxa de reposició adequada
amb unes llistes d’espera que se situen entorn al 6,5% que garanteixen el funcionament del
programa. Aquest exemplar procés de gestió de llistes d’espera, xoca amb les dades
presentades anteriorment. Si recordem l’anàlisi de cobertura presentat en el capítol anterior,
el dispostiu d’acollida de Nausica es trobaria amb una modesta taxa de cobertura d’entre el
4,54% (Fase I) i el 2,67% (Fase II), però en canvi no existeix una llarga llista d’espera.
Si entrem a indagar en els motius d’aquest desajust de seguida sospitem de l’existència de
d’un factor que estaria inhibint una més que previsible major les entitats derivants fortament
coordinades amb el programa Nausica a mesura que saben que el programa té llistes
d’espera que poden allargar-se durant setmanes: no deriven, i sobretot, no deriven casos
d’urgència. Aquest tràmit sovint se sospesa via telefònica o correu electrònic, i si no es pot
donar resposta immediata ja no es procedeix a incorporar-lo en llistes d’espera. Per tant,
aquesta població que necessitaria el servei, principalment amb caràcter d’urgència, no figura
en cap registre de programa.

4.4 Grau de compliment dels criteris d’entrada al recurs
Més enllà de la població de referència del programa, entesa com tota persona sol·licitant i
beneficiaria de protecció que es troba en l’àmbit territorial de la ciutat, en el moment
del disseny del programa, tant les entitats com l’administració coincidien en la
necessitat d’atendre aquella població que reunia unes característiques específiques. A
partir dels acords presos entre els participants en les diverses taules de treball es van
establir els següents criteris d’entrada al programa29, considerant com a imprescindible
el compliment de tots els requisits per iniciar valoració de cas:

29

Es prenen com a model els Criteris d’entrada inclosos a data d’abril de 2016. L’últim document generat abans de la posada en
funcionament del programa.
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Taula 3. Grau de compliment dels criteris generals d’entrada
Criteris d’accés a programa
% de població usuària (2016-2017) representada en cada
criteri
Haver presentat la sol·licitud 100% en el moment d’entrada al dispositiu.
d’asil.
No obstant, s’han detectat casos aïllats de persones que han
estat en llista d’espera sense encara haver presentat
sol·licitud.
Ser persones o unitats familiars El programa no utilitza paràmetres per a mesurar amb
sol·licitants o beneficiàries de fiabilitat les situacions d’entrada, però a través de l’avaluació
protecció
internacional
en s’ha pogut constatar que el 100% dels usuaris es trobarien
situació de vulnerabilitat i/o risc per sota del llindar de pobresa econòmica30
d’exclusió social que requereix I tots ells acumularien com a mínim un altre factor de
d’un recurs com a pas previ a la vulnerabilitat i/ exclusió social.
seva autonomia.
Ser un cas prèviament abordat 100% de compliment. El 47,8% de les derivacions al
per les entitats gestores del dispostiu d’acollida provenen de Creu Roja.
programa estatal d’acollida.
Haver fet ús dels recursos del 73% de compliment, el 27% restant corresponen a casos que
programa estatal d’acollida.
no han estat usuaris de SNAI però han estat vinculats alguna
de les seves entitats gestores.
Tenir un vincle amb la ciutat de 100% tindrien un vincle amb les entitats gestores del
Barcelona: social, formativa, programa estatal, tot i que no necessàriament, com s’ha vist,
familiar, de caire sanitari o amb han estat usuàries de SNAI. Els vincles familiars són
les
entitats gestores del minoritaris.
programa estatal d’acollida
Per tal de donar resposta a les especificitats en situacions de risc específic es defineixen uns
criteris de vulnerabilitat:
Taula 4. Grau de compliment dels criteris de vulnerabilitat
Criteris de vulnerabilitat social
Famílies amb menors a càrrec.
Famílies monoparentals.
Estar embarassada.
Patir malaltia greu física i/o trastorn/malaltia mental.
Persones grans.
Persones amb algun tipus de discapacitat.
Detecció de possible situacions de violència de gènere.
Persones que hagin sofert algun tipus de discriminació per orientació sexual,
hagin patit tortures, violacions o altres formes greus de violència psicològica,
30

%
25,7
5,7
1,4
7,1
1,4
2,8
1,4
Entre un 15 i
un 3531

En dispositiu d’acollida cap de les llars formades per un adult tindria ingressos superiors a 10.054,4€, cap de les
llars formades per un adult i un infant superaria els 13.070,7€ cap de les llars d’un adult i dos infants superaria
16.087,0€, cap de les llars de dos adults superarira els 15.081,6€, cap de les llars de dos adults i un infant
superariaria els 18.097,9€Cap de les llars de dos adults i dos infants superiaria els 21.114,2. De manera que totes les
persones es trobarien per sota del llindar de pobresa en el moment d’entrar al programa.
31
Les dades són orientatives, ja que alguns professionals desconeixen aquestes situacions prèvies a l’entrada al
programa.
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física i/o sexual.
Taula 5. Grau de compliment dels criteris d’exclusió social
I uns criteris d’exclusió social:
Criteris d’exclusió social
Trobar-se en situació de carrer o en risc imminent.
Manca de suport social, familiar.
Manca de suport, recursos o ingressos econòmics.
Manca d’autonomia funcional i/o d’habilitats formatives/laborals.

%
67,2
77,2
88,5
59,9

A partir d’aquestes dades s’observa com el perfil d’usuaris que entren al programa s’ajusta als
criteris d’entrada dissenyats. Tot i que es produeixen dues desviacions que caldria entrar a
valorar:


Criteris generals: No totes les persones estarien complint la totalitat de condicions
establertes als criteris d’accés, a l’existir un 27% de casos que no ha fet ús dels
recursos del programa estatal d’acollida: majoritàriament es tractaria de població que
declina l’entrada a SNAI per no acceptar la mobilitat geogràfica.
A la vegada, cal parar atenció al criteri: “Tenir un vincle amb la ciutat de Barcelona:
social, formativa, familiar, de caire sanitari o amb les entitats gestores del
programa estatal d’acollida”, el vincle amb entitats gestores de SNAI és un criteri
duplicat al criteri anterior: “Ser un cas prèviament abordat per les entitats gestores
del programa estatal d’acollida”.



Criteris d’exclusió: Els criteris d’exclusió constitueixen la principal via d’accés al
programa al voltant del 75% de la població compliria 2 o més de les situacions que s’hi
inclouen.

A través dels criteris d’accés veiem com el programa pretén donar resposta a un ampli
espectre de la població SBPI a la ciutat de Barcelona. Es dissenya doncs, pensant amb la
voluntat de fer accessibles tots els drets reconeguts i garantits a la ciutat, per l’exercici de la
plena ciutadania de la població SBPI arribada a Barcelona. Només s’exclouran aquells casos de
persones que puguin ser ateses pel SNAI, que renunciïn incorporar-se al Programa Municipal
de Refugi o que hagin finalitzat els terminis d’estada /recepció d’ajudes econòmiques. Deixant,
inclús, la porta oberta a la valoració en Comissió de Casos d’aquelles persones que poden
haver estat expulsades de SNAI i que podrien acabar entrant a Nausica.
En la gestió de programes com aquest, que inclouen l’ atenció a situacions molt diverses i
complexes, cal tenir present en tot moment que la intervenció es produirà en un context
d’avenços i retrocessos dels usuaris en el seu procés d’assoliment dels objectius del programa.
Bona part dels criteris d’entrada responen a situacions d’exclusió sobretot quan les
vulnerabilitats són acumulatives, per això cal tenir present que l’exclusió és un procés
dinàmic i no una situació fixa. De manera que l’exclusió seria un itinerari amb un principi i un
final, pel qual es passa per diferents fases, i aquestes no són lineals. El ritme i la intensitat de
l’acumulació d’aquests factors de risc són els que posicionaran a l’usuari en una situació de
major o menor probabilitat d’assolir l’autonomia durant el seu pas pel programa. Així mateix,
no hem d’oblidar que cada persona actuarà segons els seus recursos personals que inclouen
principalment posició social, nivell d’estudis, carregues familiars i competències laborals,
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entre d’altres. De manera que l’exclusió com a procés personal és únic i malgrat l’existència de
múltiples causes aquestes no afecten de la mateixa manera a totes les persones.
Si posem en relació els criteris d’entrada amb els objectius de Nausica, podem preveure, ja en
el moment d’entrada a programa, que aquelles persones que acumulin determinades
situacions de vulnerabilitat no podran assolir la meta de l’autonomia amb els temps d’estada
proposats, i cal ser conscients a la vegada que n’hi haurà que al llarg de la seva trajectòria vital
(finalitzada l’estada a Nausica) necessitaran amb menor o major grau, d’un suport per evitar
situacions de carrer.
La presa de consciència sobre la complexitat que anunciàvem, s’ha de produir des de l’inici
per evitar desenganys i falses expectatives que difícilment podran ser assolibles. A la vegada,
aquesta mateixa complexitat i especificitats personals de cada cas, fan que els resultats del
programa siguin menys visibles perquè es disposa d’un gruix significatiu de persones que no
es troba en condicions d’assolir una plena autonomia, però això no pot ser atribuïble a un
fracàs en la intervenció, o en tot cas, no només. Per tant, i com veurem al llarg d’aquestes
pàgines, l’avaluació de resultats del programa no es realitzarà en termes únicament d’inserció
laboral, sinó en el procés experimentat per les persones durant la seva estada en l’adquisició
de competències lingüístiques i d’autonomia personal, social i econòmica.

4.5 Gestió prèvia a entrada d’usuaris
Aconseguir posar en marxa el dispostiu d’acollida ha estat una feina feixuga pels professionals
del programa que s’han trobat amb retards en la signatura del conveni amb el Patronat
Municipal d’Habitatge (actual Institut Municipal de l’Habitatge) i en múltiples incidències dels
pisos proccedents del mateix organisme que han fet enrederir la posada en marxa del
dispositiu, en ambdues fases del programa.
Una altra dificultat s’ha produït en la cerca de pisos al lliure mercat degut a l’increment dels
preus de lloguer32 i a les reticències del propietaris a destinar els pisos a programes socials.

32

Segons dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, a partir de les fiances de lloguer dipositades a
Incàsol. L’any 2016 el preu mitjà del lloguer a la ciutat de Barcelona se situava a 775,1€ i a finals del 2017 fregava els
900€. Una tendència d’increment dels preus que durant aquest primer trimestre de 2018 no només no sembla
aturar-se sinó que continua en augment.
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Taula 6. Grau de compliment dels productes (outcomes) esperats del dispositiu d’acollida
segons fases del programa.
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3
mesos
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u
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da
-9

Nº
d’usuar
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-20

Entre 90 i 110
Entre 122 i 162

-20

Entre 32 i -52
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u
d’acolli
da
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Nº
d’usuar
is

80%

Entre
35,2 i
40%
Entre
37,6%
44,5%

80%

Entre
41,2 i
el
54,3%

Font: Elaboració pròpia a partir de la “Mesura de Govern de Nausica” (febrer 2017) i registres de programa.

La previsió inicial pel dispostiu d’acollida era la creació de 100 places, entre el gener de 2016 i
el desembre de 2017, i es comptava que donarien cobertura entre 220 i 260 persones durant
les dues fases. A la pràctica, això s’ha traduït en l’oferta de 80 places i l’estada de 98 persones
diferents, amb un percentatge de compliment total del 80% en relació a les places ofertades i
entre un 37,7% i un 44,5% d’usuaris diferents que n’han fet ús.
Els motius que expliquen aquest desajust entre el nombre de persones que s’esperava que es
beneficiessin del programa i el nombre que finalment n’han fet ús es deu principalment a
quatre factors relacionats entre ells:


El retard en la posada en marxa del recurs.



La creació d’un 20% menys de places de les projectades.



Diagnosi prèvia que infradimensiona el perfil de població amb situació d’exclusió social
que entraria a programa.



Incompliment dels temps d’estada al recurs.

A continuació, ens aproximarem a cadascuna de les causes que han dificultat el compliment
dels resultats esperats.


El retard en la posada en marxa del recurs.
Els motius que porten a l’ajornament de l’obertura de les places en les dates previstes
són varis com es veu a la següent taula, però l’inicial, aquell que provoca la dilació en la
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resta de processos és la demora en la signatura del conveni amb el Patronat Municipal
d’Habitatge.
Segons sembla, feia mesos que s’havia arribat a un acord per poder disposar dels
habitatges a finals del 2015, però no és fins a finals del primer trimestre del següent
any que s’inicien les signatures de convenis. Si, aquest sol fet, ja fa trontollar la
planificació, cal afegir-hi que bona part dels pisos inclosos al conveni amb el Patronat
Municipal d’Habitatge acumulen diversos impagaments de subministres, un imprevist
que s’allarga, altra vegada, més del que s’esperava.
En relació a l’habitatge procedent del mercat lliure de la ciutat, les entitats socials
manifesten les dificultats per aconseguir pisos que reunissin les condicions necessàries
requerides pel projecte, en relació al pressupost, al nombre d’habitacions i a la
ubicació dins els límits territorials de la ciutat de Barcelona. Destacar també, les
reticències manifestes per les propietats dels habitatges a l’hora de destinar el lloguer
dels seus habitatges a programes d’inclusió social.
Resolt el proveïment d’habitatges, i contractades les assegurances corresponents,
calia condicionar els pisos amb mobiliari bàsic, electrodomèstics i parament de la llar.
Aquesta activitat no havia estat prou contemplada per les entitats i es realitzada sovint
pels mateixos tècnics d’intervenció i, com és d’imaginar, degut a les seves
característiques personals no disposaven ni dels coneixements, ni de les
característiques físiques requerides per a la realització d’aquestes activitats, i sovint
per què no dir-ho, ni tan sols de la motivació necessària.
“pensa que vam haver de ser nosaltres qui va entrar al pis a correcuita i vam
posar-ho tot en ordre, fins i tot els mobles vam haver de muntar, jo el màxim que havia
muntat a la vida era un lego, però vaja estem acostumades a fer de tot ja.” – afirma
una treballadora social del programa.
Taula 7. Motius i temps de demora en l’obertura de places residencials
Motius

Temps

Demores en la signatura del conveni amb el Patronat Municipal
d’Habitatge.

Entre 3 i 4 mesos

Dificultats en la cerca i posterior contractació de pisos al mercat lliure de
la ciutat de Barcelona que reunissin les condicions necessàries per a
esdevenir dispositius d’acollida temporal.

Entre 2 i 3 mesos

En la pràctica totalitat dels habitatges, el condicionament dels pisos per
la seva posada en funcionament com mobiliari bàsic i proveïment
d’electrodomèstics i estris i roba de la llar, així com la contractació
d’assegurances.

1 mes aprox.

Actualització de les dades i resolució d’impagaments dels subministres
dels habitatges del Patronat Municipal

Entre 1 i 2 mesos

Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels registres del programa, 2016-2017.
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La creació d’un 20% menys de places de les projectades.
Per la posada en marxa del dispositiu i l’atenció en la primera fase (2016), s’havia
previst una partida de 293.173€. Aquest pressupost no permetria la creació de 47
places sinó 38, inclús sobrepassant el pressupost inicial en 25.137,22€. Per aquest
motiu el pressupost previst per la segona fase (2017) de 949.277€ s’hauria reduït i
enlloc de crear les 53 places projectades, se’n crearien 42 places. El resultat és que es
creen 80 places enlloc de 100.



Diagnosi prèvia que infradimensiona el perfil de població amb situació d’exclusió social
que entraria a programa.
La previsió d’entrada de població vulnerable que hauria de fer ús de prorrogues va
preveure’s entorn a un 35%. Un pronòstic excessivament optimista que contrasta amb
la realitat del perfil de població que acaba entrant al programa, on el gruix principal
està constituït per persones amb destacables situacions d’exclusió social un 75%.
Dada que al seu torn s’ajustaria amb el percentatge de persones que estaran més de 6
mesos al programa (63,3%).



Incompliment dels temps d’estada al recurs.
En posteriors apartats d’aquest informe, es desenvoluparà més el temps d’estada al
recurs. Abans però, es volen destacar algunes dades explicatives que han contribuït a
l’incompliment dels resultats esperats del programa. La mitjana d’estada al dispostiu
d’acollida és de 249 dies (més de 8 mesos d’estada de mitjana) i el que es tradueix amb
una rotació d’usuaris més baixa de la prevista. La població amb serioses dificultats per
sortir de Nausica, representa gairebé una tercera part de les places anuals vigents l’any
2017.

4.6 Gestió de places i ocupació
El desaprofitament d’estades des de l’inici del programa fins a 31 de desembre de 2017, ha
estat del 19,56%, amb un total de 6.923 estades sense ús33. A través d’un seguiment exhaustiu
de la gestió de places i estades al programa s’han detectat les causes d’aquest no aprofitament
d’estades:


Obertura de places: En cada obertura d’un habitatge, la totalitat de les places estan
disponibles però hi ha uns marges de dies fins a l’entrada dels usuaris que es troben en
altres recursos o situacions que han de resoldre abans de l’entrada a Nausica, que es
pot allargar setmanes. Aquest desplegament de places en la primera fase va tenir un
impacte major que l’any següent, fins al punt que podem afirmar que el 70% de les
estades no cobertes l’any 2016 va ser degut aquesta situació. En canvi en la totalitat
de les fases del programa tindria un afectació inferior, tot i que se situaria prop del
50% del total d’estades desaprofitades.

33

En aquest càlcul s’han tingut en compte la totalitat d’estances que podria haver ofertat el servei des
del moment en què l’habitage és gestionat pel programa Nausica (35.400) i les estades totals que s’han
utilitzat (28.477).
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Moviments d’usuaris: Com més moviment es produeix entre els usuaris més
augmenta el % de no aprofitament d’estades, perquè com és obvi hi ha uns dies de
marge en què s’ha de netejar i deixar apunt l’habitatge per l’arribada del nou usuari.
Aquest fet tindria un pes sobre el total de desaprofitament del 5%.



Atorgament personalitzat de places: L’atenció personalitzada en l’atorgament
de places tenint en compte factors tals com la religió, l’ètnia, el gènere, o casos de
LGTBI, així com el nº de membres unitat familiar segons nombre d’habitacions dels
habitatges disponibles per evitar situacions d’amuntegament, exigeix una gestió
acurada i complexa. Sobretot tenint en compte que existeix poc marge de maniobra
donada l’amplia heterogeneïtat de casos i el límit de places on col·locar la població. El
que tindria un impacte del 25% en l’ocupació de places. Un % que malgrat pugui
semblar elevat, és irrisori si tenim en compte que la gestió de les places està operant
amb la consistència i coherència idònia segons el model d’intervenció que es pretén
oferir. Recordem que en tot moment el programa busca la generació d’un clima de
confiança i seguretat entre les persones usuàries per evitar nous factors estressants
que puguin afectar negativament en una població ja, de per se, castigada per
situacions de discriminació i vivències personals negatives per raó de gènere, ètnia,
religió o orientació sexual.



Modificació de situacions: La modificació de situacions de la població entrant, ja
sigui per concessions de pròrrogues extres del programa d’acollida estatal no
previstes, o per casos de persones que havien demanat una plaça i quan se’ls atorga
encara no han formalitzat la sol·licitud d’asil. Aquesta situació explicaria entorn a un
25% el desaprofitament d’estades.



Hospitalitzacions: Aproximadament 40 estades no haurien estat aprofitades per
casos d’hospitalització. El que tindria una afectació mínima sobre el total d’estades no
desaprofitades per sota del 0,6%.

Taula 8. Ocupació de places i d’estades, 2016-2017 (%)
2016
INICI

14,8% 96%

MITJANA
ANUAL
92%

93%

2017
FINAL MITJANA
ANUAL
83%
87%

9,4%

96%

92%

79%

82%

82%

5

7

6

12

18

15

Ocupació

INICI

% ocupació
places
% ocupació
estades
Hº habitatge

FINAL

Font: Elaboració pròpia a partir dels registres de seguiment, Nausica 2016-2017

Com veiem l’obertura de noves places fa disminuir el percentatge d’ocupació i sobretot les
estades, perquè els pisos malgrat estar a disposició del programa no incorporen d’immediat les
persones usuàries per les situacions descrites anteriorment.
En principi aquest
desaprofitament de places amb la forma jurídica que s’implementarà l’any 2018, no afectaria
al pressupost, ja que l’administració només hauria d’abonar segons places ocupades.
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5. ANÀLISI I RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ
5.1 Perfil d’atenció a dispositiu d’acollida
El perfil d’atenció al programa, com és lògic, estarà condicionat als criteris d’accés. Així el
dispositiu d’acollida s’ha atès un total de 98 persones diferents, 70 d’elles són població adulta i
28 menors. Les dades posen de manifest una població eminentment jove, i principalment
masculina, però amb una presència de dones destacable (34% de la població adulta). S’atenen
també a col·lectius específics com LGTBI (20%) i families monomarentals (36,8% dels nuclis
familiars).
Durant els 20 mesos contemplats en l’avaluació s’han ates SBPI procedents de 20 països
diferents. La procedència més destacada és la de la població procedent d’Ucraïna (33%),
seguida del Marroc ( 14%) i Pakistan (11%). Aquestes tres procedències representen més de la
meitat de totes les persones ateses.

20 nacionalitats

98 persones usuàries
ateses
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5.2 Grau de compliment dels plans de treball
Tota persona usuària del programa compta amb un pla de treball, individual o familiar,
consensuat amb el professional de referència i on s’especifiquen els objectius a assolir durant
l’estada al programa, així com les activitats que es duran a terme per aconseguir-los.
Es realitzen seguiments setmanals o quinzenals depenent de la intensitat que requereixi cada
cas. A través de l’avaluació, s’ha pogut detectar que no sempre es recullen les dates de
seguiment. El que com agents avaluadors no ens permet assegurar que aquestes es realitzen
segons les pautes marcades.
Al programa existeixen diversos models de pla de treball, per una banda el model proposat per
l’Ajuntament de Barcelona i per l’altre models propis de cada entitat. El model de pla de treball
que l’administració pública proporciona és molt senzill i inclou un apartat inicial de dades
identificatives i set àmbits d’actuació prioritaris (familiar/xarxa de recolzament, habitatge,
laboral, salut, psicosocial, formatiu/educatiu i comunitari) més un àmbit obert per altres
aspectes no inclosos en els anteriors. Cadascun dels àmbits d’actuació s’estructuren segons
objectius i activitats que es realitzaran per aconseguir-los. Es tracta d’un model fàcil d’utilitzar i
de recollir, però que compleix la funció, gairebé única, de deixar constància mitjançant
signatura dels implicats d’allò que s’ha pactat. Altres models de pla de treball vigents al
programa, són més complerts a l’incloure un breu recull d’habilitats i competències en l’àmbit
personal i laboral, al mateix temps que deixen constància de les entitats a les quals es
derivaran les persones en funció de les necessitats detectades.
En cap dels models de pla de treball es recullen dades relatives a la situació d’entrada que es
vagin actualitzant segons els mateixos ítems al llarg del procés d’estada al programa fins al
moment de sortida.
Degut a un sistema de registre molt deficient dels plans de treball, s’han dissenyat diverses
eines ad hoc per aproximar-nos a l’aplicabilitat i compliment dels plans de treball.
En primer lloc, s’ha explorat la valoració que fan els professionals del compliment del pla de
treball per part dels usuaris. Així, el conjunt de treballadors i educadors socials consideren que
el 76,3% dels plans de treball individuals i familiars, s’han complert o s’estarien complint amb
èxit, mentre que un 10% no arribaria a uns mínims òptims que els impedirien tirar endavant
amb els objectius proposats.
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Gràfic
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de “BBDD Entitats, 2016-2017”.

Tot i que els plans de treball inclouen poca informació, en general veiem com s’adaptarien a
les necessitats de cada usuari, i la intervenció dels professionals estaria en coherència amb
aquestes necessitats, sent molt flexibles alhora d’aplicar i refer els objectius segons les
reaccions i voluntats dels usuaris. Aquesta flexibilitat és un aspecte que els propis usuaris
valoren molt positivament:
“[Nom professional entitat gestora] me escucha siempre, y entiende la situación. (...)
Buscamos soluciones para conseguir cursos que me sirvan y hablamos de las cosas
tranquilamente. Yo hay cosas que no me veo capaz y ella dice que sí, y me da soluciones
distintas. No lo intentamos y a veces le tengo que dar la razón [riu].” (SBPI. DUII)
“Acabar ayudas, y yo tener que ir. Pero yo no poder ir, y ayudar mucho para tener más
tiempo y conseguir trabajo.” (SBPI. HP)).
Per tal de determinar amb major exactitud el grau de compliment dels plans de treball, s’ha
construït una bateria d’indicadors a partir de les diverses relacions que els usuaris mantenen
amb el pla de treball. El llistat de relacions ha estat dissenyat tenint en compte la informació
proporcionada prèviament pels mateixos professionals, així com altres ítems que s’han
considerat oportuns a tal efecte. Els indicadors van associats a diferents fases del moment vital
pel qual travessarien els usuaris, amb l’objectiu de poder copsar el procés de recuperació dels
beneficiaris del programa.
Les fases contemplades, no s’han d’emprendre com un procés lineal, ja que en determinats
moments, pels motius que siguin, es pot retrocedir o avançar en aquest procés de recuperació.


Fase de desistiment és aquella en què es detecta una manca de confiança de l’usuari
amb ell mateix o amb el programa i que es posaria de manifest a través d’actituds
defensives o passives, sense implicació amb el pla de treball i sense acceptació de la
pròpia responsabilitat en el procés de canvi proposat. En aquesta fase si trobarien el
30% de les persones usuàries amb una estada mitjana a Nausica de 7 mesos, però amb
una forta desviació típica que s’explicaria pel nombre de persones que han estat
expulsades o han abandonat el programa i per l’heteogeneïtat de perfils d’usuaris.



Fase de consciència i preparació per la recuperació on l’usuari es mostra receptiu,
acceptant millorar les seves carències, i exposant els motius de desacord amb les
propostes del professional. En aquesta fase es trobarien el 32,9% de les persones
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usuàries, i tindrien una estada mitjana a Nausica de 9 mesos, i 10 mesos més a la ciutat
de Barcelona fora del programa.


Fase de reconstrucció i creixement, l’usuari accepta i realitza les propostes o
comentaris dels professionals, té una actitud receptiva i aporta
respostes
constructives. En ocasions inclús, el mateix usuari lidera propostes de millora. En
aquesta fase s’hi troben aquells usuaris que estan recuperant el control de les seves
vides, o inclús ja l’han recuperat. Hi trobaríem el 37,1% de la població del programa.
No existeix una relació estadísiticament significativa que associï una major estada a
Nausica amb aquesta fase. En canvi, si que seria significativa la relació entre la fase de
reconstrucció i creixement i més de 2 anys a la ciutat de Barcelona (0,31934).

Taula 9. Fase del procés de recuperació a partir de la relació de l’usuari amb el Pla de treball
Fase de desistiment

%

No existeix implicació.
No accepta la pròpia responsabilitat.
Es posa a la defensiva.
Manté una actitud
passiva.
Fase de consciència i preparació per la
recuperació
Fa entendre els seus plantejaments en
desacord.
Accepta millorar en les seves carències.

%
Total

4,3
12,9
5,7
7,1

30

Temps
estada
Nausica
7

Temps
estada
BCN
12

5,7

32,9

9

19

37,1

8

29

27,1

Fase de reconstrucció i creixement
Accepta i realitza les propostes o comentaris.
Accepta les propostes sent capaç de donar
una resposta constructiva
Lidera propostes de millora.

4,3
25,7
7,1

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de “BBDD Usuaris, 2016-2017”. Dades a 31 de desembre
de 2017.

Si observem les dades segons tipus d’unitat familiar, contràriament al que podríem pensar
s’observa com les persones amb processos de recuperació més favorables es concentrarien
en les famílies: gairebé 8 de cada 10 d’aquestes, es trobarien en la fase de consciència o de
reconstrucció i creixement, a diferència dels 6 de cada 10 casos individuals. Quan existeixen
menors, la fase de desistiment seria superada en menor temps però en canvi s’allargaria la
de consciència.
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P< 0.05.
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Taula 10. Fase del procés de recuperació segons tipus d’unitat familiar i temps d’estada mitjana
a Nausica.
Fase del procés de
recuperació

Individual
%

Fase desistiment
Fase consciència
Fase reconstrucció i
creixement

Temps
d’estada
(mesos)
36,8
5
23,7
7
39,5
5

Familiar sense
menors
%
Temps
d’estada
(mesos)
21,4
8
50
9
28,6
8

Familiar amb menors
%

22,2
38,9
38,9

Temps
d’estada
(mesos)
6
11
8

Aquestes dades acompanyades dels discursos de les persones entrevistades poden ser
explicades per l’exigència que s’autoimposen els progenitors en la responsabilitat de cura dels
seus fills i en el proveïment d’unes condicions i oportunitats de vida els menys
desavantatjoses possibles als menors:
“Ellos nos necesitan, no podemos dudar, no tenemos tiempo, el tiempo pasa, y hay que
hacer algo para cambiar las cosas, sinó las cosas no cambian”. (SBPI.HG)
“Yo siempre pensar en família, família dar fuerza para conseguir trabajo y estar mejor”
(SBPI.DM)
“Sin ellos no se que hubiera hecho, no se de verdad, no querer hablar de esto, porque
me pongo enferma de pensar lo que me ha llegado a pasar por la cabeza. LLegas un
punto que no puedas más, los miras y te das cuenta que debes continuar, ellos
necesitan que luches aunque no pueadas más, por ellos todo vale la pena.” (SBPI. DC).

5.3 Dinamització i gestió de la convivència
Setmanalment els professionals d’intervenció acompanyen en la gestió de la convivència i
realitzen valoracions de les dinàmiques establertes als habitatges. Aquest acompanyament, en
general, és més intensiu durant les primeres setmanes d’entrada d’un nou membre a
l’habitatge. El més habitual és que les funcions dels professionals s’orientin a la resolució de
conflictes d’aspectes propis com l’organització dels hàbits de convivència, vinculats
especialment a l’ordre i la neteja. Tant els professionals que intervenen com la pròpia població
beneficiaria consideren que no existeixen problemàtiques greus als habitatges, més enllà de
les implícites pel fet de compartir sostre amb persones alienes a la pròpia unitat familiar.
“ (...) lo típico de platos sucios, no limpiar nada, dejar todo al medio. Yo no soy así, no
molesto otros. Digo las cosas a otros y unos días funciona, hasta la pròxima vez. Y otra vez: oye
para cuando limpiar? – Mañana. (...) Hay que tener paciencia, tranquilidad. No hay más
problemes, solo limpieza” (SPBI.DU)
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No obstant, tot i que de manera aïllada, s’han detectat casos de conductes que alteren amb
més virulència les normes de convivència bàsica i el respecte mutu. Aquestes s’han manifestat
en forma d’amenaces, i inclús, un cas excepcional, d’exercici de la violència verbal i física entre
companys de pis.
En qualsevol de les incidències, el rol del professional és fonamental no només per
acompanyar en la resolució de la situació, sinó també com a mesura preventiva de noves
problemàtiques. En les habituals visites, aprofitar la situació distesa a la llar per
desconflictivitzar situacions i normalitzar el fet de trobar-se en petites dificultats de
convivència, proporcionant alhora eines empàtiques que facilitin el treball col·laboratiu i la
gestió d’un espai compartit, és una oportunitat única a la que no s’hauria d’eludir. Els
professionals coincideixen amb la necessitat de donar aquest tipus de respostes però al mateix
temps afirmen que no sempre és possible i que sovint els falten eines:
“En ocasions, l’usuari no està predisposat, i no sempre és fàcil trobar la manera, ni les
paraules per expressar allò que, tu com a agent extern detectes, i veus claríssim com caldria
fomentar-ho, però al mateix temps et poses a la pell de l’altra i entens perfectament que vagi a
la seva. Les experiències de cadascú i el moment en el que es troben dificulten moltes coses. De
la teoria a la pràctica sempre hi ha una distància. I no sempre podem fer tot allò que voldríem”.
En la majoria dels casos es verbalitza un poc ús dels espais comuns de l’habitatge, més enllà
dels estrictament necessaris. Aquesta necessitat de disposar d’espais propis, que és inherent a
l’ésser humà i que dependrà de molts factors personals, no significaria res més sinó fos perquè
es detecta el desplegament d’estratègies d’organització no manifestes per tal d’evitar la
presència dels altres membres de la llar.
Davant d’aquestes situacions, i conscients de les dificultats en què es troben els professionals
alhora de treballar aspectes de tipus relacional entre els usuaris, es considera que les visites
periòdiques, representen un bon moment per proporcionar informació d’interès general a tots
els membres de la llar com poden ser activitats o iniciatives que els animin a participar en
activitats comunitàries que tenen al seu abast, sovint sense saber-ho, a poques passes de la
porta del pis on es troben. La participació conjunta dels diferents membres de la llar, en
aquestes activitats esdevé una oportunitat de coneixença i de generació de complicitats, amb
l’objectiu d’aconseguir que es vegin els uns altres com a companys de viatge i no com a agents
de competència per uns espais o recursos limitats. Afavorint, a la vegada, la seva integració al
barri d’acollida, i l’augment de les relacions socials.
En el cas de les famílies un dels aspectes que ha sortit en totes les entrevistes és la
importància que té no haver de compatir el pis amb altres persones alienes al seu nucli
familiar:
“Más importante para mi estar solos mi família, sin otras famílias. Cada família sus
cosas y muy difícil todos juntos.” (SBPI. DU)
“Nosotros antes en [una altra ciutat fora de Catalunya, on es trobaven sota l’aixolpuc
de SNAI] otra familia juntos piso muy difícil siempre problemas porque niña pequeña otra
comida cocinar todo diferente. Aquí muy bien solos, tranquilos. No problema. Tu espacio, tus
cosas.” (SBPI.DM)
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Els professionals treballen tot tipus d’aspectes vinculats no només a la convivència sinó també
a l’organització familiar, en les que es detecten un conjunt de mancances i acompanyen en la
millora situacions inicials, amb resultats molt positius, com es pot veure en la següent taula.
Taula 11. Mancances de tipus personal i familiar en matèria d’organització i higiene
% situació
entrada
Falta d’habilitats d’organització i
economia domèstica
Mal equipament, manteniment i
ordre
Manca d’higiene
Falta de control sanitari

26,9

% situació després de
més de 3 mesos
d’estada al programa
17,2

Diferència
%
-9,7

18,3

14,0

-4,3

9,7
8,6

5,4
0,0

-4,3
-8,6

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de “BBDD Entitats, 2016-2017”.

La manca d‘habilitats organitzatives i en economia domèstica afecten entorn al 27% de la
població en el moment d’entrada al recurs, però en canvi es reduirien prop del 10% durant
l’estada al programa. Altres aspectes com el mal equipament i el manteniment i ordre
afectarien a un 18% de la població en el moment d’entrada al programa i reduint-se 4 p.p, el
mateix percentatge que es reduiria en relació a situacions vinculades a la manca d’higiene a
l’habitatge, tot i que es partiria de menys casos, i finalment la manca de control sanitari que
mitjançant el programa Nausica deixaria d’afectar a la població.

5.4 Acompanyament a les gestions
A l’arribada a la ciutat, les persones SBPI han de realitzar un conjunt de gestions que no
sempre estan al seu abast, per diversos motius, i que poden generar-los maldecaps fàcilment
evitables. Per tal de resoldre aquestes angoixes, i fer més planer l’aterratge a la ciutat, el
programa incorpora la possibiltiat d’acompanyament a les gestions.
Les gestions que precisen de més temps en acompanyaments són les derivades de les
atencions sanitàries que se situarien entorn a 2 hores setmanals per usuari i les vinculades a
la formació en menys d’1 hora setmanal. En la mesura del possible els trajectes es fan a peu o
en transport públic, només en aquelles ocasions puntuals que ho requereixen com l’atenció a
casos d’urgències o en persones d’edat avançada amb dificultats de mobilitat, es fa ús d’altres
mitjans de transport com el taxi.
Entre els usuaris existeix un important ús del transport públic, i precisament la possibilitat de
disposar de targetes de transport interurbà gratuïtes és un dels serveis oferts més ben
valorats pels usuaris, on es destaquen les facilitats que els abonaments els proporcionen. A
la vegada que els seus discursos ens demostren l’assumpció d’uns valors com la importància
d’arribar a l’hora pactada, un tret característic que a nosaltres ens pot sembla molt normal
però que segons les cultures d’origen el concepte de tard o d’hora és molt relatiu. Lluny de
l’aculturació, les paraules d’alguns dels usuaris denoten l’integració d’unes pautes de
comprensió de la societat d’acollida necessàries en el camí d’una plena autonomia vinculada
a la mobilitat per la ciutat:
44

“Miro y busco, subo bus, metro.. y llego. No problema. Nada. Perfecto. Perder,
encontrar (riu).” (SBPI. HUII)
“Ir a buscar curso con metro llegar, andar perder seguro y llegar tarde, importante no
llegar tarde a curso.” (SBPI.HG).
Els acompanyaments en els desplaçaments i gestions van perdent importància a mesura que la
persona porta més temps al programa i ha tingut l’oportunitat de moure’s lliurement sense
preocupar-se de la despesa afegida que implica cada viatge. El que realment preocupa més
als usuaris en les gestions quotidianes és entendre cadascun dels tràmits que han de
realitzar i les implicacions que tenen per poder prendre les decisions que més els convenen:
“Principio perder, hoy yo aunque no ir nunca a un lugar, busco y con metro voy, pero a
veces, si mucho importante pido a [professional de referència] acompañar por miedo no
entender bien. Cosas idioma que no se bien y necesito entender perfecto y pensar bien que
hacer (...) Si [professional de referència] acompaña, yo preguntar tranquila. No sufrir. Si [
professional de referència] estar conmigo no problema, ella explicar despacio, yo entender
todo”.(SBP.DU2).
Els acompanyaments en tràmits més demanats, però que en canvi no impliquen major
dedicació per part dels professionals, són els vinculats amb l’escolarització dels menors i els
tràmits legals. El que ens indica la importància d’aquests dos àmbits pels usuaris: resoldre la
situació legal al país i l’educació dels infants. Això en si mateix, és un indicador de que les
persones han superat la fase moratòria, és a dir, aquell desistiment personal caracteritzat per
un sentiment profund de pèrdua i manca d’esperança de millora, i que han adquirit
consciència personal de què millorar la situació és possible, pensant a nivell pràctic en com
recuperar-se, i fent ús dels serveis que estan a la seva disposició per aconseguir els objectius
recuperant el control de la pròpia vida.
“Tenemos que conseguir salir adelante y Nausica a mi me ha dado todo lo que tengo,
he recuperado mi fuerza”.(SBPI. DUI).
Finalment, es detecten importants diferències entre treballadors/educadors socials en els
acompanyaments en funció del model d’intervenció de cada entitat gestora, però també -i
sobretot- dependent del professional que intervé. En alguns casos s’observa una excessiva
sobreprotecció de l’usuari, sobretot discursiva però que es traslladada a la pràctica i que ens
els casos més extrems podria posar pals a les rodes al procés d’adquisició de responsabilitats
dels usuaris sobre els afers de la seva quotidianitat i l’assoliment d’una plena autonomia.

5.5 Manutenció
El dispositiu d’acollida garanteix la manutenció de totes les persones usuàries. Al llarg de la
implementació, han variat els mitjans per tal de poder satisfer aquesta necessitat. Si bé, és un
àmbit que preocupa força a les entitats, sobretot per les dificultats de gestió implícites en
uns o altres models d’atenció, entre els usuaris entrevistats sembla que no és una qüestió
que els amoïni especialment. La totalitat de les persones usuàries han considerat que el
sistema de justificació per “tickets” no els semblava malament i que la quantitat assignada
era la justa i necessària:
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“Comida, todo bien. No problema” (SBPI. HA).
“Para mi no es tan importante, como se hace, si esta parte esta cubierta de una forma
o otra. A ver, no podemos esperar más. Lo que sea más fàcil para ayuntamiento para mi está
bien. Si yo se que mañana tengo comida, no puedo esperar más y más, no seria justo pedir
más. A través de targeta, tiquets, o ir a un lugar a buscar, no es importante. Para otros no sé,
imagino que una família es más complicado porque tener que coger más cosas. ¿Sabes?
(SBPI.HR).
No obstant, algunes de les entrevistes van ser realitzades en el moment en què es començava
a implementar el servei DISA al programa. Un sistema que al llarg del 2018 està previst que
substitueixi l’anterior en el subministrament d’aliments i productes d’higiene:
“Ahora por ejemplo es más incomodo, porque tenemos que pedir una cita y tenemos
que ir a Eixample a una tienda de “Carité” y cojer lo que nos ofrezcan para mucho tiempo. Pero
no pasa nada, si por ayuntamiento es lo que se puede hacer, me parece bien. (...) Es verdad que
falta casi todo, pero no pasa nada. Porque yo como poco y casi vegetariano, pero claro dos
trozos de merluza, y de carne.... me dan huesos! Despúes te dan “noodles” preparados con
productos químicos que yo no como. Hay muy poca verdura y frutas, dicen que casi siempre
tienen pero no tienen, pude cojer 2 pimientos, 3 manzanas y dos naranjas, para muchos días”.
(SBPI, Home, Georgia).
Malgrat que la implementació d’aquest nou sistema de proveïment d’aliments s’escaparia dels
límits d’aquest informe, degut a que s’ha iniciat la seva implementació a finals del primer
trimestre del 2018. S’ha considerat oportú incloure una breu aproximació en aquestes pàgines.
DISA és un servei de Distribució Solidària d’Aliments, un nou model de banc d’aliments que en
principi està pensat per dotar de major autonomia a les persones alhora de decidir sobre la
seva alimentació. Aquest model de “supermercat social” treballa en col·laboració amb la xarxa
de serveis socials que segons l’estructura familiar de la població usuària determina una
quantitat de punts que seran canviats per aliments que seleccionarà l’usuari. L’atenció a la
persona o família atesa, es fa de manera personalitzada, i en lloc de donar-li una bossa, els
aliments que s’entreguen estan exposats de manera que amb els punts adjudicats cada usuari
pot escollir el que necessiti. Per tal d’evitar cues, per accedir-hi cal demanar cita prèvia. El
projecte ha estat considerat una bona pràctica i un exemple pioner. No obstant, malgrat
plantejar un funcionament més respectuós de l’autonomia personal i menys estigmatitzador,
no aconsegueix superar els límits principals d’aquest tipus d’ajudes destinades a l’alimentació.
Els productes que s’ofereixen a través de DISA en molts casos provenen d’excedents de
supermercats, de manera que no sempre es tracta de productes nutritius que permetin
hàbits alimentaris saludables, i acostuma a generar models d’alimentació molt monòtons
amb poca presència de fruites i verdures. A la vegada aquesta via de subministrament de
productes fluctuant, podria portar a situacions d’escassetat de determinats productes,
sobretot frescos, però també d’higiene especialment per infants (bolquers). Algunes entitats
han posat de manifest aquesta preocupació, juntament amb les dificultats per carregar els
productes i desplaçar-se del pis al centre de referència DISA-Eixample. Cap dels pisos del
dispositiu es trobaria ubicat al districte de l’Eixample, i hi ha usuaris que tenen molt males
combinacions per desplaçar-se fins allí. Això generaria un greuge comparatiu entre aquelles
persones que tenen més facilitat de transport per arribar-hi i les que que han de fer varis
transbordaments i/o ús de diversos mitjans de transport. Amb l’afegit que en alguns casos
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coincideix que les persones que han de realitzar viatges més llargs són unitats familiars amb
menors al càrrec i que per tant han de transportar major quantitat i pes en desplaçaments més
llargs. Algunes entitats davant d’aquestes sistuacions han posat a disposició dels usuaris
carrets de la compra, i ofereixen serveis d’acompanyament dels professionals, ja sigui amb
transport públic o amb vehicles d’entitat.
Detectades aquestes situacions caldria valorar si realment el sistema DISA és adequat com a
única font de proveïment d’aliments, o si més aviat, podria ser complementaria per tal de
garantir una alimentació variable i saludable i una accessibilitat adequada de productes
higiènics bàsics. En qualsevol cas, cal tenir en compte que la població actual al programa s’ha
beneficiat del model anterior del qual estava molt satisfet, per tant caldrà veure el recorregut
del model amb l’entrada de persones que no s’hagin beneficiat prèviament del model de
manutenció vigent fins al primer trimestre del 2018.

5.6 Atenció jurídica
En el moment d’entrada al dispostiu d’acollida només el 8,6% de les persones es troben en
una situació d’asil reconeguda, el 14,3% se’ls hi hauria denegat i la resta, el 77,1% es
mantindrien a l’espera de la resolució. La situació varia a mesura que transcorre el temps i es
van resolent sol·licituds, de manera que al tancar l’any 2017, s’haurien resolt el 26% de les
sol·licituds pendents. El 42,9% de les resolucions serien favorables i la resta denegades
(57,1%). Entre les denegades s’opta per dues vies, aquells que recorren la resolució aportant
noves proves o els que escullen la via de regularització per arrelament en cas de portar el
suficient a la ciutat.
Gràfic 3. Situació jurídica a l’entrar al programa i al finalitzar l’any 2017
77,1

57,1

25,7
17,1

14,3

8,6

Estatut concedit

Espera resolució
Entrada a dispositiu

Denegació

31 de desembre 2017

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació de dades de “BBDD Usuaris” 2016-2017.

Per tal d’acompanyar en aquest feixuc i llarg procés, els professionals han ates jurídicament
al 77,6% del total dels usuaris. L’activitat dels serveis jurídics s’ha concentrat principalment
en l’assessorament amb una ràtio de 3 atencions per persona, i en els seguiments (2 per
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persona). Intervencions que estarien fortament relacionades amb les situacions legals amb
què entren els usuaris als programa.

Taula 12. Ràtio d’atenció jurídica segons tipus
Avaluacions situació legal
Assessoraments
Noves sol·licituds
Seguiments
Assessoraments en matèria d'estrangeria

0,80
2,99
0,01
1,90
1,32

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació de dades de “BBDD Entitats” 2016-2017.

L’atenció jurídica del total d’ateses a la fase II, ha suposat una dedicació horària setmanal, a
serveis complementaris o entitats on es deriva, d’entorn a 35h. El que es traduiria en una
atenció de 30 minuts entre les persones que precisen el servei. A part, el conjunt de
professionals dedicarien aproximadament 12 hores setmanals en l’acompanyament de les
gestions relacionades en l’àmbit jurídic, el que suposa uns 10 minuts per a cada usuari. “No
només és trucar a l’entitat i citar una entrevista davant d’un dubte, sinó que en alguns casos
també és fer contenció davant d’una situació que els preocupa molt, clar, s’hi juguen molt en
això” – afirma una treballadora social.
En cas de no existir Nausica, les atencions jurídiques ateses durant aquests 20 mesos,
haurien impactat principalment al Saier. Si traslladem les hores d’atenció juríica que ha
realitzat Nausica en la globalitat del programa correspondrien a una jornada complerta
anual al SAIER.
La ràtio d’atenció jurídica ponderada segons zona geogràfica de procedència ens indica que les
majors atencions es concentrarien en població provinent de d’Amèrica Llatina i Europa
comunitària.
Taula 13. Ràtio d’atenció jurídica segons zona geogràfica de procedència
Amèrica llatina
3
Àsia
Magreb
Àfrica Subsahariana
Europa no comunitària

1,5
0,8
1,3
2,1

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació de dades de “BBDD Entitats” 2016-2017.



Informació sobre els drets i deures de l’asil

Mitjançant les entrevistes s’han pogut constatar els àmplis coneixements de què disposen les
persones usuàries sobre els passos a seguir davant de les diferents situacions en que es poden
trobar en relació a la seva sol·licitud d’asil. El coneixement abarca inclús, les estratègies a
utilitzar davant d’una denegació. Totes les persones usuàries entrevistades han reconegut
tenir la informació necessària del procés des del moment d’entrada a Nausica:
“Antes [del moment d’entrada a programa], yo no saber nada. Ahora, yo saber mis
derechos, todo, todo. [Professional de l’entitat gestora] explicar todo, derechos y deberes
también, claro.” (SBPI.DM)
Més enllà de la seva percepció subjectiva de si són o no coneixedors de la informació i dels rols
dels professionals en aquest acompanyament jurídic a les entrevistes se’ls han plantejat
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diferents escenaris sobre situacions d’asil i destaquem que les respostes són sorprenentment
positives: en tot els casos els usuaris entrevistats han estat capaços de resoldre
perfectament les situacions jurídiques presentades i les alternatives en cada cas.
Un coneixement sobre el procés de sol·licitud d’asil que en alguns casos contrasta
enormement amb el seu moment d’arribada quan a través del seus discursos veiem com ni
tan sols sabien de l’existència del dret d’asil:
“Un día en locutorio, un paisano misma religión: tu poder pedir asilo, porque persiguen
religión, tu marchar por miedo tu vida. (…) Tu ir Cruz Roja pregunta y ayuda, papeles, vida
tranquila. Yo no saber asilo, 3 años aquí, no saber asilo.” (SBPI.HP)
En la majoria dels casos la primera informació sobre el procés d’asil, com acabem de veure, la
reben a través de compatriotes que esdevenen informants clau i importants proveïdors
d’usaris al Saier. Destaquem, una manca d’identificació del Saier, per ells “office plaza España”
és “Cruz Roja”. És a dir, quan els usuaris ens parlen del Saier, en cap de les entrevistes han
nombrat el servei pròpiament, sinó directament la Creu Roja.
“Yo llegar, y primero ir Cruz Roja Barcelona, para saber papeles.” (SBPI. DU2)
“Sabia que Red Cross ayudava a immigrantes, refugiados, pobres.. yo ya no tener
ahorros y buscar por internet, donde estaba y fuí allí.” (SBPI.HU1)
Es detecta que alguns dels usuaris quan arriben a l’Estat Espanyol, fan ús de serveis jurídics
privats davant del desconeixement de les entitats socials i administracions que ofereixen
aquest servei de manera gratuïta.
“Era mi primera vez que pedía refugio [riu] , no sabía nada y busque un abogado
privado que me ayudo con hacer solicitud, él no sabía nada de migración, pero me ayudo,
pagando claro, yo aún tenía mis propios ahorros.” (SBPI.HR)


Resolució de dubtes, acompanyament i traducció.

Per la població atesa una de les qüestions que més els amoïna és no poder entendre els
processos i temps a seguir en relació a la seva situació legal. El desconeixement de la llengua i
dels codis culturals, són considerats entrebancs alhora de fer prevaldre la situació de
vulnerabilitat en la que es troben, i així perdre l’oportunitat de resoldre la seva situació
administrativa al país. Aquesta angoixa es veu apaivagada per l’acompanyament de les entitats
al llarg del procés.
“No entender cosas da mucho miedo, no entender lleva a perder oportunidades. Para
mi muy importante poder preguntar. No entiendo, yo preguntar a [nomprofessional de l’entitat
gestora] ella explicar todo. Mucha paciencia conmigo.” (SBPI.DU2)
“Sin [nom entitat gestora] yo no sabria que una carta que llego en casa [ciutat
d’origen] era importante para demostrar cosas que pueden ayudar a que nos podamos quedar
en Barcelona con papeles”. (SBPI.HG)
“Yo no saber de dónde sacar papeles que pedir y [nom del professional de l’entitat
gestora] ayudar buscar papeles y decir este papel no, este si...” (SBPI. DU2)
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Un usuari que va realitzar la sol·licitud d’asil prèvia entrada al programa relata l’angoixa que va
viure en aquells moments, comparada amb si hagués disposat del suport que han rebut els
seus companys durant el procés de sol·licitud:
“Con asilo no me han ayudado. Yo he ido solo, cuando fui a la entrevista no estaba con
ellos, estaba sin ayudas.[No era usuaris de Nausica]. Yo veo ahora, mis compañeros de piso, y
[nom professional entitat gestora] ayudan mucho. Yo no estaba aquí, no tenia [ nom
professional entiat gestora] y solo, todo muy difícil, no entiendes, tienes que explicar bien cosas
para [conseguir] asilo, muchas preguntas, muy muy nervioso.” (SBPI.HA)
Així, tan important és l’informació i la resolució de dubtes, com l’assessorament per l’aportació
de proves i documentació en cada tràmit jurídic, sense oblidar la tasca de contenció i
acompanyament en tot el procés:
“Asilo no. No papeles, no tarjeta roja. Ahora recurso y esperar, sin ayuda de Nausica no
poder hacer recurso, no esperanza, no saber que hacer, ahora [nom entitat gestora] dijo
esperar arraigo social, tu tranquilo. Y yo un poco más tranquilo y esperar. ” (SBPI.HU)

Des de l’inici de programa s’ha facilitat la petició d’extensió familiar en aquells membres que
així ho han desitjat, un tràmit que es valorat molt positivament per les persones que desitgen
retrobar-se amb les seves famílies:
“El asesoramiento jurídico ha sido perfecto. Perfecto. Ya nos ayudaron con el proceso
de Asilo y todo muy bien y rápido. No tenemos asilo, pero tenemos protección subsidiaria y
residencia. A parte, mi marido tiene una hija de 16 años, de otro matrimonio y quiere que su
hija venga, y el abogado [nom entitat gestora] nos ha ayudado a hacer todos los trámites para
que ella venga. El abogado ha solicitado los papeles para ella y si ella quiere venir, ella puede.
Es perfecto para nosotros.” (SBPI.DU)

No obstant, en els casos d’extensió familiar cal tenir present els diferents moments en què es
troben els familiars que acumulen aprenentatges sobre la societat d’acollida pel simple fet de
portar més temps al país, en relació amb els que acaben d’arribar. Inclús es pot donar el cas
que l’entrada de nous familiars al programa coincideixi amb els últims mesos d’estada al
programa. Els professionals posen de manifest les seves dificultats per tirar endavant plans
de treball familiar, quan en una unitat familiar existeixen diferents processos de recuperació
sobretot vinculats al temps d’arribada a la ciutat.
Es tracta d’un assessorament jurídic, que sobrepassa els límits de l’assessorament en a situació
legal, ja que s’han detectat casos d’ús del servei per temes vinculats a la violència familiar i la
separació de matrimonis.
Estigma i incertesa: de la targeta blanca a la targeta vermella a l’espera d’una resolució
definitiva.
A les persones que presenten la sol·licitud de protecció internacional se’ls entrega, com a
acreditació temporal a l’espera de l’admissió a tràmit, la targeta blanca. Si la sol·licitud
finalment s’admet a tràmit, la persona sol·licitant obté la targeta vermella, un document
temporal que s’aconsegueix de manera automàtica sense cap tràmit addicional. La targeta
vermella, és un document identificatiu de mides, disseny i color (com el seu nom indica, és de
color roig) molt diferenciats al que vindria a ser un DNI/NIE. El seu format i el desconeixement
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entre la població en general, no facilita, almenys d’entrada, l’exercici dels drets que aquest
document atorga, ja sigui per fer formalitzar un contracte de treball o de lloguer.
S’autoritza expressament a treballar si han transcorregut més de 6 mesos des de l’admissió de
la sol·licitud d’asil i no s’ha resolt. L’autorització és per treballar per compte propi o aliè, sense
limitació territorial ni de sector d’activitat (D.Ad nº 21 RD 557/2011 de Reglament L 4/2000).
Aquesta targeta ha de renovar-se, portant aparellat el permís de treball provisional, si després
de caducar no s'ha resolt i notificat la Resolució Definitiva a la petició d'asil.
Al programa, tant en dispostiu d’acollida com en el d’intervenció social i ajudes econòmiques
es produeixen denegacions d’asil en moments en què les persones ja estaven treballant,
situació que les exposa a la pèrdua de la feina i a un enorme retrocés en la seva fas e de
recuperació personal i assoliment de l’autonomia.
“Tenim un cas en què no només ha perdut la feina que tenia, sinó que ha perdut
l’oportunitat d’un contracte de llarga durada que s’havia de signar en un no res.” – afirma una
educadora del programa.

Riscos de la manca de vies de regularització
Totes aquelles persones que no aconsegueixen resolució favorable de la seva petició d’asil,
romanen en situació d’irregularitat a l’espera de trobar noves vies com l’arrelament. Durant
aquest període d’incertesa les persones s’exposen als següents riscos:


D’exclusió administrativa a exclusió social : Deixar sortir persones del
programa en situació d’irregularitat els exposa a la inseguretat jurídica, laboral i social,
amb greus dificultats per integrar-se a la societat d’acollida, exposant-los a una
situació d’exclusió social i inclús, a situació de vulneració dels drets humans.



Economia informal: aquestes persones esdevenen una força de treball de la que
s’aprofiten determinats sectors econòmics amb ofertes de treball en l’economia
submergida, aquests sectors amb elevats graus d’informalitat es concentren en la cura
de persones i treball domèstic, el sector del turisme i l’ hosteleria o la construcció,
entre d’altres. El fet de no disposar de contracte laboral, dificulta al seu torn, el seu
procés de regularització. La situació d’irregularitat, juntament amb l’exigència de fer
front a les necessitats de supervivència a la ciutat, i sovint el desconeixement de la
normativa del lloc d’arribada fa que aquestes persones estiguin disposades a vendre la
seva força de treball per sota del sou mínim i sense contractes laborals.



Risc de segregació: La impossibilitat d’accedir al mercat de treball, així com la
manca de mitjans de vida alternatius a l’economia submergida, esdevenen una
amenaça pel lliure desenvolupament d’aquestes persones. Concentrant-se en els
barris més desafavorits, i en situacions d’infrahabitatge, que poden esdevenir un
factor de risc de segregació social i provocar problemes de convivència derivats
d’aquest amuntegament.



Dificultats a l’accés normalitzat de serveis: Al trobar-se en situació irregular,
les persones no disposen d’un accés normalitzat a béns i serveis públics, inclús durant
la seva estada al programa, les entitats alerten que aquelles persones en situació
irregular no tenen accés a una bona part de cursos formatius.
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Situacions que es fan paleses quan la resolució negativa de la sol·licitud es produeix durant
l’estada al dispositiu, però, i sobretot quan la població surt del dispositiu ja sigui perquè
finalitza la seva estada o bé, perquè voluntariament l’abandona.

5.7 Formació lingüística
Les necessitats de formació lingüística de SBPI són diverses en funció del nivell de coneixement
previ de la llengua, del nivell educatiu i de la llengua materna. Entre les persones usuàries del
programa existeixen una gran diversitat de famílies lingüístiques més enllà d’aquelles persones
que ja tenen com a llengua materna el castellà. Trobem llengües indorianianes (bengalí, kurd,
urdú...), altaiques (mongol), eslaves (ucraïnès) , kartvelianes (georgià), afroasiàtiques (somalí),
etc. Algunes d’aquestes, precisen d’un major esforç en l’aprenentatge ja que cal començar per
aprendre un nou alfabet.
Aquesta heterogeneïtat obliga a una oferta formativa en matèria lingüística variada i adaptada
a: cada nivell competencial, necessitats comunicatives i particularitats culturals, així com en
aspectes d’organització laboral i familiar. En aquest últim aspecte amb especial atenció a les
dones.
El programa ofereix dues modalitats d’aprenentatge que en ocasions es complementen: els
cursos lingüístics i el voluntariat. El pes específic de cada format al programa és molt similar
amb una lleugera presència superior de cursos reglats (51,2%).
Els cursos principalment es deriven a programes específics d’entitats socials o bé, als Centres
de Formació d’Adults i al Centre per la Normalització Lingüística. En altres casos, és la pròpia
entitat qui assumeix aquesta funció a través d’altres projectes pròpis o del voluntariat (10%).
En general, els cursos es basen en un model pedagògic molt convencional a l’aula, que si bé,
pel que sembla funcionaria amb població amb certs nivells formatius, però en canvi acumularia
una sèrie de debilitats en la transmissió de coneixement amb població sense alfabetitzar o
amb formació reglada molt bàsica. D’altra banda, malgrat que els últims anys, determinats
centres han millorat els mètodes d’aprenentatge, encara queda camí a recórrer. A tall
d’exemple, el Consorci per la Normalització Lingüística (CPNL) l’any 2016 va elaborar un
conjunt de recursos didàctics en perspectiva intercultural, per l’aprenentatge inicial de 1.000
paraules associades a il·lustracions i agrupades per temes de la vida quotidiana. Material però,
que només s’ha realitzat per 6 llengües (Alemany, Anglès, Àrab, Castellà, Francès i Italià), de
manera que no podrien ser utilitzats per la gran majoria de la població usuària de Nausica35.
Segons ens consta, els cursos lingüístics no acostumen a ser individualitzats i malgrat
agrupar-se per nivells, la multiplicitats d’orígens i l’organització de la pròpia activitat, fa que
en una mateixa aula s’hi apleguin persones amb una diversitat de nivells en la llengua que
dificultarien no només la tasca del docent sinó també la de les persones a qui es pretén
formar.

35

CNPL (2016) Viure a Catalunya. Vocabulari en Imatges. Disponible a:
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/viure_a_catalunya/vocabulari_en_ima
tges/arxius/Vocabulari_imatges_2016_web.pdf
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“Yo, primer curso, pero muchas cosas ya saber, hay gente que no sabe nada, “casa”,
yo ya se que es una casa. Esto es pesado, porque yo querer aprender.” (SBPI.DUII)
Els usuaris, el que valoren més en l’aprenentatge de llengües és sentir-se a gust amb el grup
“que no se rían, si no sé”, i que els cursos es realitzin a la mateixa entitat i ha poder ser amb
persones amb les que ja tinguin un vincle, tant usuaris com professionals:
“Cada dia, persona diferente, no gusta. A mi gusta siempre mismas personas, ya
conocer.” (SBPI.HUI)
Quan el nivell de llengües comença a progressar, alguns usuaris fan demandes de cursos més
avançats i sobretot:
“con gente de otros paises, pero no necesariamente refugiados, estudiantes, o otros.
Hay mucha gente ahora mismo que esta aprendiendo castellano o catalán en Barcelona, no
solo refugiados. Yo hice un cursos de estos y mucho mejor.” (SBPI.HR)
La figura del voluntariat per l’aprenentatge de llengües, està molt ben valorada entre els
usuaris, perquè segons afirmen els permetria una major flexibilitat horària i un clima més
distés amb un aprenentatge que no necessàriament es realitza a l’aula amb bolígraf i paper.
“Lengua aprender, hablando. Solo escribir no sirve, porque yo no acordar despúes. Pero
si [ nom voluntari lingüístic] explica cosas, yo ver, yo aprender, y también poder parar y
pregunar, si hay gente en clase no querer molestar”. (SBPI.DUI)
Així doncs, en principi la complementariat dels dos formats, per una banda l’oferta de
voluntarat lingüístic en un clima de confiança i per l’altra, els cursos formatius reglats on
treballar la lectoescriptura, facilitaren l’aprenentatge de llengües.
5.7.1 Nivell de competències lingüístiques a l’entrar al programa
En el moment d’entrada al programa 3 de cada 10 persones no entenen el castellà, la mateixa
proporció dels que ja el sabien escriure. Pel que fa al català, 8 de cada 10 no l’entén i cap d’ells
l’escriu.
Taula 14. Competències lingüístiques en el moment d’entrada al programa
Castellà
Català
No entén

30,0

80,0

Entén

14,3

18,6

Parla

25,7

1,4

Escriu

30,0

0,0

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de “BBDD Usuaris”, 2016-2017.

Els motius d’entrada amb menors coneixement de llengua de castellana anirien associats
principalment a un temps d’estada a la ciutat de Barcelona inferior a 1 any a excepció de les
persones que provenen de situació de carrer que de per si acumularien major desconeixement
de llengües a l’entrada a Nausica. Haver passat pel programa d’acollida d’estatal situaria als
seus beneficiaris en majors nivells de comprensió del castellà (30%), però en canvi no es
detecten associacions significatives amb nivells més avançats d’aquesta llengua. En relació al
gènere, les dones arribarien al programa amb menys coneixement tant del castellà (-24%) com
del català (-19%) que els homes (Gràfic 4).
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5.7.2 Resultats aconseguits en competències lingüístiques
En el seu pas pel programa pràcticament la totalitat de les persones usuàries aconseguirien
entrendre el castellà (97,1%), entorn al 70% el parlarien i la meitat l’escriuria. En canvi, en el
cas del català els resultats ens indiquen que només el 35,7% l’entendrien.
A continuació es presenten els impactes del programa Nausica en l’aprenentatge de llengües
segons increment en el nivell d’aprenentatge. Diferenciat entre el dispositiu d’acollida i el
d’intervenció social i ajudes econòmiques.
Taula 15. Resultats d’aprenentatge de castellà i català. Dispositiu acollida i dispositiu intervenció
social i ajudes econòmiques.
Dispositiu
acollida (N=70)
%

Castellà

Català

Es manté el nivell
Increment lleuger
Increment moderat
Increment elevat
Es manté el nivell
Increment lleuger

52,9
28,6
11,4
7,1
80
20

Dispositiu
d’intervenció social i
ajudes econòmiques
(N=54)
%
90,7
7,4
1,9
0
90,7
9,3

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de “BBDD Usuaris”, 2016-2017.

El dispositiu d’intervenció social i ajudes econòmiques tindria un baix impacte en l’increment
de competències lingüístiques, només un 9,3% augmentaria el seu nivell de castellà, el
mateix percentatge que ho faria del català. Cal destacar que les persones usuàries del
dispositiu d’intervenció social i ajudes econòmiques disposen d’un major nivell de castellà
que a dispositiu d’acollia (70% com a mínim el parla), però és un percentatge que no millora
significativament durant l’estada al dispositiu.
A trets generals, al dispositiu d’intervenció social i ajudes econòmiques s’observa que la
formació en matèria lingüística no té la mateixa centralitat que en el cas del dispostiu
d’acollida, per una banda perquè els usuaris disposen d’un major nivell competencial a l’entrar
i perquè les formacions en matèria lingüística no semblen ser prioritàries com en el cas del
dispostiu d’acollida. Tot plegat fa que els resultats d’impacte en l’aprenentatge tan del castellà
com del català, siguin inferiors en comparació al dispositiu d’acollida.
A dispositiu d’acollida, un 47,1% de la població hauria millorat el seu coneixement de
castellà, en un 7,1% dels casos passant de la no comprensió de l’idioma a escriptura als 8
mesos d’estada al programa. En el cas del català, un 20% hauria millorat el seu nivell de
català, passant principalment del desconeixement a la comprensió.
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En termes de gènere veiem com les dones, recordar que partien de nivells més baixos de
coneixement de llengües, a través del programa aconseguirien un increment major
d’aprenentatge (62,5%) que els homes (39,1%) en castellà. Una adquisició de coneixement
que també es mostra encara que en menor mesura en l’aprenentatge del català. A partir
d’aquestes dades, podem constatar que l’impacte del programa en l’adquisició de
coneixements lingüístics és major en les dones, tot i que no suficient com per corregir les
diferències inicials al no equipar-se als homes en termes d’escriptura (Gràfic 4).

Taula 16. Grau d’aprenentatge de castellà i català segons gènere

Castellà

Català

Es manté el
nivell
Increment
lleuger
Increment
moderat
Increment
elevat
Es manté el
nivell
Increment
lleuger

Home
(N=46)
%

Dona
(N=24)
%

60,9

37,5

23,9

37,5

8,7

16,67

6,5

8,33

80,4

79,2

19,5

20,8

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de “BBDD Usuaris”, 2016-2017.

L’espai familiar, com a espai de seguretat, la pervivència de la tradició que preserva els canvis,
el pes de la religió o creences de la societat d’origen, baixos nivells formatius, així com
l’acceptació del rol dels fills i parelles masculines com a mediadors, són factors que incideixen
en baixes competències lingüístiques de les dones i amb una menor participació en afers
socials. Un exemple de bones pràctiques de Nausica per pal·liar les dificultats en l’accés de
coneixements lingüístics per motius de cura de fills, és el que relata a continuació un usuari:
“Mi compañero piso ha tenido un bebe, y esta muy solo, mucho trabajo cuidar niño, y
no puede llevar niño a cursos, ni nada. Pues ahora viene un voluntario a enseñarle español en
casa, para que el niño y él puedan estar tranquilos. Porque sinó él, no puede aprender llengua,
no avanza en nada y el tiempo pasa.” (SPBI.HR)

55

Gràfic 4. Nivell de competència lingüística assolida en castellà segons gènere
56,5%

37,5%
32,6%
29,2%

29,2%

8,7%
4,2%
2,2%
No entén

Entén

Parla
Homes

Escriu

Dones

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de “BBDD Usuaris”, 2016-2017.

Taula 17. Grau d’aprenentatge de castellà i català segons estada prèvia a SNAI

Castellà

Català

Es manté el nivell
Increment lleuger
Increment moderat
Increment elevat
Es manté el nivell
Increment lleuger

Usuaris
SNAI
(N=52)
%
54,9
29,4
9,8
5,9
78,4
21,6

No Usuaris
SNAI
(N=18)
%
50
22,2
16,7
11,1
83,3
16,7

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de “BBDD Usuaris”, 2016-2017.

L’impacte de Nausica en població provinent de SNAI, seria pràcticament igualat, amb
increments lleugerament superiors en els que no haurien passat pel programa d’acollida
estatal, degut a que el nivell de desconeixement del castellà entre la població que prové de
SNAI és un 30% inferior. Així les persones que han passat per SNAI entrarien a Nausica amb
nivells superiors de competències en castellà, però sortirien amb nivells pràcticament igualats
només un 8,5 superiors en la població provinent de SNAI concentrats en la fase d’escriptura de
l’idioma.
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Taula 18. Grau d’aprenentatge de castellà i català segons temps d’estada a Nausica
Temps d'estada a Nausica

Castellà Es manté
el nivell
Increment
lleuger
Increment
moderat
Increment
elevat
Català Es manté
el nivell
Increment
lleuger

3a6
6a9
mesos mesos

9 a 12
mesos

64

61,1

15,4

Més de
12
mesos
57,1

28

33,3

30,8

21,4

8

5,6

30,8

7,1

nd

nd

23,1

14,3

96

77,8

61,5

64,3

4

22,2

38,5

35,7

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de “BBDD Usuaris”, 2016-2017.

El temps òptim d’estada al dispositiu d’acollida en relació a l’adquisició de competències
lingüístiques seria entre 9 i 12 mesos, per sota d’aquest d’inteval d’estada no es produeixen
increments elevats de coneixement de la llengua, com d’altra banda, no és d’estranyar ja
que entrarien en joc altres variables vinculades a situacions de vulnerabilitat específiques en
cada cas.
Gràfic 5. Increment del nivell de competències lingüístiques segons llengua i temps d’estada al
programa.
84,7

36,0

38,9

38,5

42,8
35,7

9 a 12 mesos

Més de 12 mesos

22,2
4,0
3 a 6 mesos

6 a 9 mesos

Temps d'estada a Nausica
Increment nivell castellà

Increment nivell català

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de “BBDD Usuaris”, 2016-2017.

Contràriament al que podríem pensar, no existeix una correlació estadísticament significativa
que ens permeti afirmar que les persones amb estades superiors a 12 mesos al programa que
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no aconsegueixen uns nivells competencials òptims en castellà tindrien baixos nivells
formatius.
Les variables explicatives de la no adquisició de competències lingüístiques estarien associades
a la fase de desistiment per la que travessen les persones i segons els professionals d’atenció
psicològica bloquejos pròpis de situacions traumàtiques viscudes al país d’origen o durant el
trajecte migratori.

5.7.3 Desajust de cobertura del programa en l’aprenentatge del català
Només 1 de cada 4 cursos que s’ofereixen al programa seria d’aprenentage del català. Així, el
programa tindria una taxa de cobertura de cursos de castellà del 68,1% i un 23,4% del català.
Entre els factors explicatius a què al·ludeixen els professionals justificant la desproporcionalitat
de cursos realitzats en una i altra llengua, hi trobem: per una banda la utilitat de la llengua
castellana enfront de la catalana i per l’altra, una suposada escassa demanda d’aprenentatge
del català per part dels usuaris. Ambdues afirmacions contrasten amb els discursos de la
població usuària entrevistada:

“Catalán sí, claro. Ya hecho curso primer nivel. Catalán es importante porque a mí gustaría
trabajar en TMB, conduciendo autobús y necesito catalán.” (SBPI.HG)
“Más idiomas, más posibilidades de trabajo siempre. (…) Catalán también.” (SBPI.DUII)
“Claro que interesa aprendre català [riu]. Ya empezado, yo vivo en Barcelona ¿no? Aquí se
habla català.” (SBPI.HR)
En general, s’observa com les persones entrevistades amb fills escolaritzats tenen un major
interès en l’aprenentatge del català, al percebre que aquesta llengua pot constituir un
instrument per assolir un nou estatus en relació al nivell d’integració a la comunitat
d’acollida i evitar el distanciament cultural amb els fills:
“Niños, hablan perfectamente catalán. Yo no. Yo no puedo ayudar a mis hijos en matemáticas
porque problemas estan en catalán, y tengo que solucionar esto, sino no puedo ayudarlos.”
(SBPI. DU1)
“Mis niños enseñan catalán, yo contento. Pero costar mucho. Yo no se castellano, catalán
difícil.” (SBPI.HP)
Aquestes afirmacions, denoten un interès d’aprenentatge de la llengua en termes utilitaristes
però a la vegada hi ha la voluntat d’aproximar-se a la cultura de la comunitat en la que els
seus fills s’han inserit.
És evident que, malgrat els esforços dedicats des de l’administració pública per fer de la
llengua catalana una llengua d’acollida d’immigrants, el català no acostuma a ser la primera
llengua a aprendre, sobretot en col·lectius vulnerables residents a l’àrea metropolitana. En
bona part, això s’explicaria per les escasses relacions que la població immigrant manté amb la
població autòctona i perquè les entitats socials que intervenen amb aquesta població no
consideren prioritari l’aprenentatge del català. Des de les entitats socials, la llengua vehicular
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majoritàriament és el castellà. El català no és la primera llengua amb la que se’ls parla, i sovint,
els mateixos professionals no només no l’utilitzen habitualment en el seu àmbit de treball sinó
que en alguns casos, fins i tot la desconeixen. De manera que no és d’estranyar que
l’aprenentatge del català quedi relegat a segon terme. “La majoria no estan per aprendre
català, si no saben castellà”- afirma una professional.
Malgrat que pràcticament totes les persones entrevistades són coneixedores d’una realitat
lingüística diferenciada a la ciutat, de seguida descobreixen que poden utilitzar el castellà en
totes les seves relacions socials, i en algunes ocasions són les pròpies persones sol·licitants
d’asil que reconeixen que “cuando me ven que no soy de aquí, me hablan castellano, nadie me
habla en catalán y no puedo aprendrer si no me hablan”. L’hegemonia d’ús del castellà a les
entitats, als cursos formatius on assisteixen i als barris on s’assenten, sumat a les escasses
relacions que mantenen amb població autòctona no faciliten una immersió lingüística en
català, que en canvi si que es produeix amb els infants a través dels centres educatius.
“Las madres de escuela de niño pequeño invitar a cumpleaños de niños de clase y
nosotros siempre ir, para conocer gente, pero siempre todos hablan en castellano con nosotros,
los catalanes también.Así, difícil aprender.” (SBPI.DG)
Gran part de les persones SBPI entrevistades conclouen que, si bé el català no és una llengua
necessària, sí que és una llengua útil, aquesta reflexió la trobem entre aquelles persones que ja
han pres la decisió d’iniciar cursos de català. Una voluntat d’aprenentatge que augmenta
conforme es disposa de major nivells d’estudi, degut a les aspiracions d’aquesta població
d’aconseguir feines equiparables a la seva formació:
“Si quiero volver a trabajar de engeniera, aunque lo veo difícil, debo aprender catalán”.
(SBPI.DC)
Altres no és fins al cap d’una llarga estada al programa que s’adonen de què el català no
només els pot ser útil per progressar laboralment, sinó simplement per aconseguir una feina.
Si bé, és cert que la demanda inicial de la població migrant és de classes de castellà, quan les
entitats els ofereixen la possibilitat d’aprendre el català s’hi apunten. Les orientacions dels
professionals influeixen en la motivació, ajuden a impulsar-la i a dirigir-la. Per tant, en certa
mesura el que acabaria condicionant l’ensenyament del català entre la població usuària seria
la voluntat de les entitats d’oferir aquest servei a la població, i el compromís de les mateixes
ja no només amb la llengua, sinó també amb les possibilitats que els brinda aquesta com a
mitjà d’integració cultural i socio-laboral a la societat d’acollida.
Existeix unanimitat entre els treballadors socials perquè els usuaris no aprenguin dues llengües
alhora. Això a la pràctica es tradueix en què comencen amb el castellà perquè els “serà més
útil”, i el resultat és que les persones adultes que sortirien del programa parlant català no
arriba a l’1,5%, la mateixa proporció que el parlava a l’entrar. Des del Consorci de
Normalització Lingüística s’alerta que si les persones nouvingudes aprenen primer el castellà
les possibilitats d’aprenentatge posterior del català disminueixen, en canvi una primera
immersió lingüística en català facilitaria el posterior aprenentatge del castellà.
5.7.4 Importància del coneixement de llengües per la inserció laboral
Entre els escassos estudis amb enquestes longitudinals sobre migració i integració al mercat
laboral trobem IAB-SOEP, basada amb un mostra de 5.000 immigrants alemanys. Els resultats
indiquen que els immigrants amb coneixements en la llengua de la societat d’acollida
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gaudeixen d’un 15% més de probabilitats de treballar que aquells que no tenen nivells elevats
de competència lingüística. El benefici del coneixement de l’alemany es tradueix també amb
majors guanys econòmics. Aquelles persones competents lingüísticament guanyen un 12%
més, i aquells molt competents fins un 22%, que els que tenen baixos nivells de coneixement
de la llengua el país. Alhora el coneixement de l’alemany, redueix el risc d’inserir-se en treballs
infraqualificats36.
En el nostre model teòric -recordem, amb una mostra de 70 usuaris adults- s’accepta la
hipòtesi amb una correlació estadística entre la inserció laboral i el coneixement del castellà
de 0,27537, per tant, hi ha una relació significativa positiva entre saber castellà i inserir-se
durant l’estada al programa. Una relació significativa que és lleugerament superior en el cas
del català (0,30038). De manera que el coneixement del català tindria més impacte en la
inserció laboral.
A la vegada s’observa que entre les persones que no entenen el castellà no s’ha produït cap
inserció laboral, i el 70% de les que entenen el català han aconseguit inserir-se al llarg de la
seva estada. Aquí però, caldria veure el pes específic d’altres variables explicatives vinculades
a característiques personals que han fet que aquestes persones decideixin aprendre i
aprenguin el català, i tenir en compte que disposem de pocs casos de coneixement del català.

5.8 Formació per la inserció laboral
La població atesa a Nausica a ambdós dispostitius es caracteritza per uns nivells formatius
equiparables als de la població general de Catalunya39, amb un 10% de situacions
d’analfabetisme i no escolarització, i més d’un 20% de persones amb estudis universitaris
finalitzats.

36

IAB-Kurzbericht (2014) Die IAB-SOEP-Migrationstichprobe, Insitut für Arbeitsmarkt-und
Berufsforschung 21/2014 Spezial.
37
p < 0.05
38
p < 0.05
39
Idescat, Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més, 2011.
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Taula 19. Nivell formatiu de la població segons dispositiu d’atenció
Dispositiu
acollida
% (N=70)
Situació
analfabetisme
Sense escolarització
Educació Primària
Finalitzada
Educació Secundària
Finalitzada
Formació
Professional
Finalitzada
Batxillerat Finalitzat

Dispositiu
Total Programa
intervenció social i
(N= 124)
ajudes econòmiques
% (N=54)
2,9
1,9
2,4
4,3
1,4

5,6
5,6

4,8
3,2

35,7

40,7

37,9

12,9

9,3

11,3

4,3

0,0

2,4
9,7

Estudis Universitaris
12,9
5,6
Incomplerts
Estudis Universitaris
25,7
31,5
Finalitzats
Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de “BBDD Usuaris”, 2016-2017.

28,2

En relació al gènere, no es detectarien casos d’analfabetisme en el col·lectiu femení, i és
també entre les dones on es concentrarien majors percentatges de titulacions universitàries
(35%) que en els homes (21%). Titulacions però, que com es veurà més endavant, difícilment
van acompanyades d’una homologació i que per tant, donen lloc al fenomen de la
sobrequalificació.
El programa acompanya en el procés d’homologació i sobretot proveix i facilit la realització de
cursos de formació reconeguts. Des del seu inici ha proporcionat 110 de cursos de formació40
amb una taxa de cobertura formativa superior de 117%, on pràcticament cap persona adulta
ha quedat exclosa i on 2 de cada 10 usuaris haurien fet més d’una formació. El 80% dels
cursos de formació s’han costejat a través de les beques del programa amb un cost mitjà per
curs de 149,1 € del que s’haurien beneficiat el 70 % de la població atesa.
Les formacions rebudes, com s’observa a la següent taula, van orientades a ocupacions
vinculades al sector serveis, com la restauració o el comerç (50%) que com veure’m més
endavant coincideixen amb les ocupacions on s’inseriran els usuaris al llarg del programa.
Taula 20. Principals cursos formatius realitzats
Curs formatiu
Hosteleria
Carretiller
Manipulació aliments
Construcció
Atenció al Públic
Patronatge
Altres

%
28,9
18,4
13,2
10,5
7,9
5,3
15,8

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de “BBDD Entitats” 2016-2017.

40

No s’inclou formació en competències lingüístiques.
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A partir del cursos realitzats es pot constatar que el programa reorienta als perfils
professionals cap a sectors amb capacitat d’ocupació, aplicant una estratègia de
(re)qualificació eficaç en termes d’insercions laborals. Però aquesta mateixa estratègia, que
pot tenir efectes positius a curt termini, a la vegada perpetua la segmentació laboral ètnica
conduint a les persones usuàries directament en aquells llocs de treball més precaris de
l’escala laboral.
El tipus de formacions que proporciona el programa estan directament relacionades amb els
nínxols ètnics. És a dir, forma als usuaris en sectors d’activitat i categories ocupacionals on
existeix una sobrerepresentació númerica de població immigrant en relació a la població
autòctona, inserint-se en posicions inferiors en l’escala sociolaboral, pitjors condicions de
treball i poques probabilitats d’experimentar una mobilitat ascendent. Aquesta pràctica a la
vegada reforça les desigualts en la distribució ocupacional i sectorial entre població
masculina i femenina, generant una doble segregació per ètnia i per gènere.

5.8.1 Taxa d’abandonament dels cursos
Una de les qüestions prioritàries en l’avaluació de les formacions, és la taxa d’abandonament,
és a dir, quin percentatge de les persones que iniciaren cursos formatius no els van cursar en la
seva totalitat. Dels 110 cursos iniciats, 92 van finalitzar-se, amb una taxa d’abandomament
força baixa 16,4%, xifra perfectament equiparable entre la població autòctona en situació
d’atur que realitza els mateixos cursos formatius i força inferior als cursos ofertats pels centres
de formació d’adults.41
La variable que més incidència tindria sobre la taxa d’abandonament estaria fortament
relacionada amb el nombre d’hores de l’activitat formativa. Vegem com entre els cursos de
menys de 20h la taxa d’abandonament se situa al 6,5%, mentre que més del 20% de les
formacions amb una durada superior a 20h no s’han finalitzat. Així doncs, el programa
concentra més bons resultats d’aprofitament dels cursos quan aquests són de menor durada.
Taula 21. % de finalització dels cursos segons el nº total d’hores incloses en l’activitat formativa
Dedicació del curs en hores

Cursos finalitzats (%)

Menys de 20h (28,2%)
Més de 20h (71,8%)
Total

93,5
79,7
83,6

Font: Elaboració pròpia. Dades extres de l’explotació de la BBDD Entitats, 2016-2017.

A continuació, ens aproximem als motius que manifesten els usuaris per justificar el
trencament del seu compromís de finalització del programa formatiu.

41

Segons dades extretes de l’Estudi de la Inspecció d’Educació sobre centres de formació d’adults del Departament
d’Ensenyament, 2015, la taxa d’abandonament d’ensenyament en competències digitals i llengües sobrepassarien
del 30 i el 40 % respectivament.
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Manca de motivació
El principal motiu esgrimit per abandonar el curs és la manca de motivació. El 66,7% de les
persones que van abandonar ho van fer al·legant aquest motiu, tot i que rere d’aquest
argument manifest n’hi podríem trobar altres de latents no verbalitzats com podrien ser
obstacles idiomàtics i/o dificultats per seguir la matèria. A través de les entrevistes hem pogut
constatar que aquelles persones que han abandonat cursos de formació acumulaven un
conjunt de deficiències comunicatives que dificultaven la comprensió i fluïdesa de les
entrevistes. De manera que podem pensar que si mostraven dificultats per seguir de manera
fluida una entrevista també, es deurien trobar amb entrebancs per seguir un curs de formació.
A tall d’exemple, vegem com ho justifica un usuari:
“No bueno, curso. Curso, malo. (...) No sé, malo. (...) Yo no entender.” (SBPI.HP).
Un altre usuari que va acabar el curs, afirma que ara que sap millor l’idioma l’hauria aprofitat
més: “Curso no difícil pero importante saber idioma, sin idioma difícil hacer curso. Ahora sí,
ahora poder hablar contigo, entender todo pero antes muy difícil entender cosas y muy difícil
preguntar cosas. ” (SBPI.HUIII)
Haver trobat feina
El segon motiu en ordre d’importància, un 16,7%, és haver trobat feina. Un motiu
d’abandonament que al seu torn, i encara que pugui semblar paradoxal, esdevé un indicador
d’èxit perquè inclou la inserció laboral. En la majoria d’aquests casos existeix una
incompatibilitat horària que impossibilita complementar ambdues activitats.
“Yo no saber que tener trabajo. No poder ir a trabajo y curso, primero trabajo ¿no? Dos
sitios, misma vez no puede ser.” (SBPI. HUII).
Conciliació familiar
Les dificultats per compatibilitzar la vida familiar i les formacions constituirien el tercer motiu.
Així, un 11,1% dels abandonaments es produirien per incompatibilitat entre l’assistència a
classes i les necessitats vinculades a la cura dels menors. En la totalitat dels casos aquest
motiu ha estat al·legat, en exclusiva, per dones. De fet, entre les dones constitueix
pràcticament l’únic motiu d’abandonament. No hem tingut accés a entrevistes de dones que
s’hagin trobat en aquesta situació dins del programa Nausica, però en canvi si que una d’elles
va explicar les dificultats en què es va trobar durant la seva estada a SNAI, i que s’ha considerat
oportú transcriure a continuació a tall d’exemple de situacions que caldria evitar:
“La gente hacia cursos profesionales, pero yo no podía porque no podía dejar niños
solos o con otra gente porque yo no tenia amistad con gente con quien confiar los niños. Y no
podía dejar niños más de 20 minutos solos en el centro. (…) Los centros donde hacer cursos
estaban a 30 minutos de ir y después 30 minutos volver y después claro tenia que hacer el
curso. Yo proponer si alguien puede quedar con niños, un profesional o un voluntario, y me
dijeron que no. Yo por la mañana podría hacer cursos porque niños en el colegio, pero por la
mañana no había cursos. Solo tarde”. (SBPI.DUI)
Com ja s’ha fet en el capítol dedicat a l’aprenentatge lingüístic, s’instiria en l’estratègia
d’algunes entitats gestores de ser el màxim flexibles possible per garantir el seguiment dels
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cursos formatius per a dones amb càrregues familiars. Recordem com ens ho explicava un
usuari en relació a una de les persones amb qui comparteix habitatge a Nausica:
“Mi compañero piso ha tenido un bebe, y esta muy solo, mucho trabajo cuidar niño, y
no puede llevar niño a cursos, ni nada. Pues ahora viene un voluntario a enseñarle castellano
en casa, para que el niño y él puedan estar tranquilos. Porque sinó él no puede aprender
llengua (...).” (SBPI.HR)
Expulsió o abandonament del programa Nausica
Finalment, existeix una altra causa per l’abandonament de la formació i aquesta és per
expulsió o abandonament del programa (5,5%). És a dir, aquelles persones que marxen del
programa voluntàriament o aquelles que són expulsades per conductes inapropiades.
Pel que fa al moment d’abandonament, la mitjana del temps transcorregut aproximat fins
abandonar el curs és entorn a la tercera sessió. Els que van deixar el curs adduint motius per
cura d’infants i manca de motivació ho fan abans, en canvi els que al·leguen motius de feina ho
fan més tard.
Cadascuna d’aquestes situacions anteriors, en relació a l’abandonament, estarien en
coherència amb els discursos dels professionals d’atenció: “no ho sé, però a mi em sembla que
els cursos que funcionen més, són els que ofereixen majors facilitats: en horaris, distàncies des
del pis,... i clar, està, que l’usuari hi tingui un interès, només faltaria.”- afirma una educadora
social.
Taula 22. Motius d’abandonament dels cursos (%)
Motius d’abandonament del curs
Manca de motivació
Haver trobat feina
Conciliació familiar
Abandona el programa Nausica

%
66,7
16,7
11,1
5,5

Font: Elaboració pròpia. Dades extres de l’explotació de la BBDD Entitats, 2016-2017

Finalment destacar que la taxa d’abandonament hagués estat lleugerament superior sense la
mirada atenta dels professionals de referència. Aquests, en el moment de detectar un baix
grau de compliment del programa, una evidència de desajustament del curs a la necessitat de
l’usuari, així com moments vitals poc propicis per al seguiment de cursos d’aitals
característiques, aturen les derivacions previ acord amb totes les parts interessades per evitar
el que es preveu com un elevat risc d’abonament. Aquests casos se situarien entorn a un 4%
del total de cursos que s’haurien anul·lat abans d’iniciar-los, i que per tant han evitat despeses
innecessàries al curs.

5.8.2 Els professionals davant de la formació
Els professionals consideren que bona part de les persones es troben en un estat psicològic
d’estrès continuat que dificulta l’aprenentatge, i que en certa manera també podria ser un
factor explicatiu dels casos d’abandonament formatiu, malgrat les destacables motivacions
inicials dels usuaris. De fet, consideren que hi ha una demanda de formació major que la que
poden respondre.
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La preocupació per la manca d’ofertes formatives que siguin motivadores per les persones
usuàries és recorrent entre les entitats, especialment entre la població jove, però sobretot el
que els amoïna són les barreres d’accés a formacions en les que es troben les persones en
situació d’irregularitat administrativa. En aquests casos, l’oferta de cursos es veuria molt
limitada a entitats socials que no restringeixen l’accés en funció de la condició legal. Això
genera un greuge comparatiu entre usuaris, i una oferta més reduïda amb majors dificultats
d’ajustament amb les necessitats formatives de l’usuari.
Un nou obstacle en l’àmbit formatiu és l’escassa probabilitat d’aconseguir l’homologació de
titulacions i el poc reconeixement social del bagatge formatiu i laboral del país d’origen. En
les pròpies paraules d’una treballadora social:
“L’homologació? En la majoria dels casos se’ls exigeix la realització d’un volum
d’assignatures, que vindria a ser gairebé com començar una carrera de cero, i no estan en
condicions, ni psicològiques, ni econòmiques. (...) I després, no es valora igual una titulació
d’aquí que de segons quins països”.
Una descripció que s’ajusta al que manifesta una usuària afectada per aquesta situació:
“Yo no puedo homologar mi titulo, yo abogada, aquí tengo que hacer equivalencia de
cursos, pagar, estudiar, no tengo tiempo ni dinero, no servir de nada titulo. En España, yo como
no haver estudiado [ulls entelats].” (SPBI. DG)
A la vegada no podem oblidar que es tracta de persones que han fugit del seu país i que, per
tant, difícilment tindran accés a la documentació que requereixen per iniciar els tràmits
d’homologació. Així doncs, malgrat els esforços dedicats a l’acompanyament per
l’homologació de titulacions, les probabilitats que s’acabi aconseguint són insignificants entre
la població usuària.

5.9 Insercions laborals
Des de l’inici del programa 48 persones adultes han aconseguit inserir-se laboral, 30 en
dispositiu d’acollida i 18 en dispositiu d’intervenció i ajudes econòmiques.
En dispositiu d’acollida les insercions representen el 42,9% de les persones adultes que
haurien aconseguit com a mínim un contracte laboral. Un 16,5% de les persones inserides ho
haurien fet en més d’una ocasió. Aconseguida una entrevista laboral la probabilitat de què
s’obtingui una feina és del 60%, el que es tradueix en què 3 de cada 5 entrevistes laborals
acabarien amb inserció laboral. Entorn un 10 % haurien treballat en l’economia informal.
En dispositiu d’intervenció social i ajudes econòmiques les insercions no són directament
atribuïbles a l’actuació el programa ja que la via d’inserció principal ha estat a través de xarxes
socials i familiars pròpies.
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5.9.1 Factors de vulnerabilitat en la inserció de la població
Segons les dades analitzades trobem factors de vulnerabilitat en la inserció als que cal parar
una especial atenció.
El desconeixement de llengües
Les probabilitats d’aconseguir una feina augmenta a mesura que ho fan les competències
lingüístiques dels usuaris, així trobem que les persones que saben castellà s’inseririen més que
aquells que no tenen competència escrita en aquesta llengua. L’impacte del català en la
inserció laboral, actuaria en un nivell competencial inferior que el castellà, de manera que
parlar català faria més inseribles als usuaris. Recordem que les correlacions entre inserir-se
laboralment i tenir majors competències lingüístiques són destacables42 i estadísticament
significatives43. Com s’apuntava anteriorment: entre les persones que no entenen el castellà
no s’ha produït cap inserció laboral, i gairebé el 70% de les persones que entenen el català
han aconseguit inserir-se al llarg de la seva estada al programa.
Nivells formatius i sobrequalificació laboral
Les persones amb nivells baixos de formació reglada (situació d’analfabetisme, sense
escolarització o estudis bàsics) aconseguirien unes taxes d’ocupació per sota del 25%. Els
estudis mitjans i professionalitzats serien els que més s’inserien laboralment (50%) seguits
d’aprop per les persones amb estudis universitaris (48,2%).
En els països d’origen trobem trajectòries laborals equivalents als nivells d’estudis, que es
reverteixen a l’arribar a Barcelona, on es detecta una important sobrequalificació. A la taula
23, veiem com no s’ha produït cap inserció laboral en les 4 categories superiors de la
classificació (exigència de més estudis) quan representaven el 37% del total de professions
en el país d’origen.
El 92% de les insercions laborals que es produeixen durant l’estada a Nausica són aquelles
vinculades a la restauració i hosteleria i treballadors no qualificats com poden ser mossos de
magatzem. Un segment laboral caracteritzat per elevades taxes de temporalitat i salaris
baixos. Si ens fixem en la taula 20, hi ha una relació quasi directa entre les formacions
realitzades durant el programa i les insercions laborals aconseguides. Simplificant podríem
afirmar que el programa té unes taxes d’inserció satisfactòries però que contribueix a la
precarització de les trajectòries laborals.
Per tal d’evitar aquesta sobrequalificació i la segmentació laboral, la tendència és apostar per
millorar els processos d’homologació de títols. No obstant, cal ser conscients que no existeixen
fórmules màgiques quan el problema no només rau en l’acreditació de la titulació, sinó del
reconeixement social, i en especial, del reconeixement de les empreses. Així, malgrat ser ser
desitjable i reduir les probabilitat de sobrequalificació, l’homologació en si mateixa no
necessàriament millorarà les possibilitats d’inserir-se laboralment, sinó va acompanyada d’
incentius i sensibilització orientats a les empreses. A la vegada, que en alguns estudis
42
43

Un 0,275 en castellà i un 0,300 en català.
P<0,05
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comencen a constatar que les persones SBPI amb majors qualificacions una vegada se’ls han
reconegut les titulacions canvien d’actitud i posposen la seva inserció laboral a l’espera de
trobar feines equivalents a la seva formació (Correa-Velez et al, 2013).
Taula 23. Trajectòria professional prèvia i insercions laborals a programa segons tipus
d’ocupació. Dispostiu d’acollida
Tipus d'ocupació

Directius administració
i empresa
Tècnics i prof.
Científics i
intel·lectuals
Tècnics i professionals
de suport

Dispositiu d’acollida N=35 %
Traject
òria
laboral
prèvia
5,2

Insercions
laborals a
Barcelona

Dif.

Dispositiu intervenció social i ajudes
econòmiques N=18 %
Trajectòria
Insercions
Dif.
laboral
laborals a
prèvia
Barcelona

0

-5,2

5,6

0

-5,6

15,8

0

-15,8

11,1

0

-11,1

13,2

0

-13,2

11,1

5,56

0

-2,6

5,6

0

-5,6

+30

27,8

61,11

+33,3

-5,2

22,2

5,56

-16,7

-2,1

0

0

0

+19,4

16,7

22,22

+5,6

-5,2

0

0

0

Empleats
2,6
0
administratius
Treb.
Serveis. 18,4
48,4
Restauració, personals,
comerç
Treballadors
10,5
5,2
qualificats
manufactures
i
construcció
Operadors
5,3
3,2
d'instal·lacions
i
maquinària
Treballadors
no 23,8
43,2,
qualificats
Atres:
5,2
0
forces/policials/ocupac
ions religioses
Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística
d’Ocupació CNO- 011, vigent des de gener 2011.
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de BBDD Entitats 2016-2017. Classificació Nacional

Taula 24. Inserció laboral en economia formal i informal segons característiques dels usuaris
Nº

Gènere
LGTBI
Unitat
familiar

Edat

Nivell
d’estudis

Situació
legal

Prèvia
estada a
SNAI
Temps
d’estada
a
Barcelon
a
Temps
d’estada
a Nausica

Home

46

Inserció
economia
formal
43,5

Dona

24

41,7

5,9

Persones
LGTBI
Unipersonal

14

28,6

21,4

36

36,1

15,8

Familiar

34 (+28 menors)

46,2

3,80

7 (+13 menors)

16,7

16,7

15

20

20

11

9,1

27,3

12

66,7

0

29

51,7

0

3

33,3

50

5

20

0

Nivell
d’estudis
bàsics
Nivell
d’estudis
mitjans
Nivell
d’estudis alts
Estatut
refugiat
concedit
Sol·licitud
d'asil no
resolta
Denegació de
sol·licitud
No
Sí

25

24

12

13

50

16,7

27

48,2

11,1

12

66,6

0

40

40

10

18

0

30

18
52

33,3
47,17

22,2
7,8

1 any
2 anys
3 anys
Més de 3 anys

9
17
13
4

11,1
52,9
46,2
75

22,2
5,9
7,7
0

3 a 6 mesos
6 a 9 mesos
9 a 12 mesos
Més de 12
mesos

25
21
10
14

25
38,1
80
57,1

10
14,3
0
7,1

Total

70

42,9

11,4

Monomarenta
l
Menors de 25
anys
Entre 25 i 29
anys
Entre 30 i 34
anys
Entre 35 i 54
anys
Més de 54
anys
Sense Estudis

Font: Elaboració pròpia a partir de d’explotació estadística de “BBDD Usuaris” 2016-2017.
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Treball
economia
informal
11,5

Situació legal
Una de les variables amb major incidència en la inserció laboral és la situació legal. Aquelles
persones que tenen l’Estatut de Refugiat concedit aconsegueixen una taxa d’ocupació del
66,6% i segons les dades, no recorren en cap cas a l’economia informal. En l’àmbit laboral, la
diferència entre ser beneficiari d’asil o ser-ne sol·licitant es tradueix en gairebé un 30% més
d’insercions en els casos que es disposa d’una situació legal reglada definitiva, tal i com es
pot veure a la taula 24.

Temps d’estada a la ciutat
En termes generals, els minsos estudis sobre l’àmbit que ens ocupa afirmen que els refugiats
tendeixen a tenir majors dificultats en el mercat laboral que altres grups d’immigrants amb
característiques similars, degut al motiu forçat de la seva migració i nivells superiors
d’experiències traumàtiques associades a aquesta (Correa-Velez et al., 2013; Damos de Matos i
Liebig, 2014) 44 Les escasses dades disponibles demostren que en el passat els refugiats es van
trobar amb enormes dificultats d’ingrés al mercat laboral de la societat d’acollida i els
resultats, en general, estan molt per sota dels altres grups d’immigrants. Segons dades de la
UE45, es van necessitar entre 5 i 6 anys per integrar a més del 50 % dels refugiats en edat
activa laboralment, i més de 15 anys per aconseguir una taxa d’ocupació del 70% en aquest
col·lectiu, la diferència amb el col·lectiu d’immigrants general giraria entorn a un 15%.
Malgrat tot, les persones SBPI podrien mostrar majors avenços en la taxa d’ocupació a llarg
termini, com s’entreveu a Alemanya (IAB-SOEP) i a Suècia (Bevelander i Irastorza, 2014). Altres
estudis, (Dustmann i Görlach, 2015) també, confirmen un progrés més marcat entre els
refugiats passats 10 anys de la seva arribada, que es tradueix amb salaris més elevats i un
nombre major de contractes de jornada complerta que la població immigrant general.
Un dels factors explicatius que més incidirien en el temps d’integració dels immigrants al
mercat laboral és el context econòmic en el moment d’arribada (SATIV, Suècia). Aquelles
persones arribades en societats amb elevades dades d’atur, arrossegaran durant més temps
les dificultats per accedir a l’ocupació i aconseguir salaris pròxims a la mitjana de la població
autòctona. (Aslund i Rooth, 2007, Algén i Hammarsetedt, 2014).
Avui, encara existeixen poques dades sobre aquesta qüestió, però podem fer un cop d’ull a la
següent taula on es recullen els resultats de les principals enquestes i dades administratives
existents a quatre dels principals països receptors de població refugiada de les últimes dècades
a Europa, i en les que hi hem incorporat les dades de dispositiu d’acollida de Nausica.

44

Correa-Velez et al. (2013) “Working for a better life: Longitudinal evidence on the predictors of employment among recently
arrived refugee migrant men living in Australia”. International Migration 53 (2): 321–37.
45

Errostat (2008) Labour Force Suvey.

69

Taula 25. Taxes d'ocupació de refugiats segons any de sol·licitud d'asil/acceptació de sol·licitud
d’asil/inici d’arribada a la ciutat de les persones sol·licitants d’asil (%)
... des de la sol·licitud d’asil.
Anys
1
2
3
5
10

Alemanya
(Total)
19
27
n.d
49
62

Suècia
(Homes)
14
24
n.d
49
56

Suècia
(Dones)
8
14
n.d
32
50

... des de l’acceptació
de sol·licitud d’asil.
Dinamarca Regne
(Total)
Unit
15
43
32
49
n.d
n.d
63
n.d
75
n.d

... des del moment d’arribada a la
ciutat .
Barcelona Barcelona Barcelona
(Total)
(Homes)
(Dones)
11,1
20
0
52,9
50
60
46,2
50
42,9
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d

Font: Elaboració pròpia amb dades extres de : Alemanya: IAB-SOEP Migration-Panel; Suècia: 1997-2010 mitjana anual STATIV;
Dinamarca: 1999-2007 mitana anual que inclou taxes de refugiats i dels membres de la família reunificats; Regne Unit: Enquesta
de Nous Refugiats al Regne Unit 2/2005-3/2007, taxes d’ocupació als 15 i als 21 mesos; Barcelona persones ateses al dispositiu
acollida entre abril 2016 i desembre 2017.

La taula 27 ens mostra com han de passar prop de 5 anys des de la presentació de la sol·licitud
d’asil per aconseguir dades d’ocupació entorn al 50%, a excepció de taxes d’ocupació majors a
Dinamarca i Regne Unit durant els 3 primers anys. No obstant, tal i com s’indica a la taula 25,
aquests dos països només inclouen a beneficiaris d’asil, per tant persones que han resolt la
seva situació legal. Com és lògic, entre les persones amb permisos de residència permanent hi
ha menys probabilitats de plantejar un retorn al país d’origen, el que és un incentiu per a la
inversió en capital formatiu i laboral, millorant així la seva ocupabilitat.
Per comparar les dades amb Barcelona cal tenir en compte l’existencia de determinats
esbiaxos en relació a la mostra. En la resta de països s’inclouen les dades de persones
sol·licitants i/o beneficiaries d’asil generals, els registres i les enquestes inclouen tant aquelles
persones que haurien passat per programes d’acollida com les que no. En el cas de Barcelona
les dades en la seva totalitat fan referència a usuaris del dispositiu d’acollida de Nausica, i que,
per tant, acumulen uns factors de vulnerabilitat afegida més enllà de la pròpia condició de
refugiat. Sense oblidar que inclou persones sense permís de treball per motiu de denegació
(23%), i que recorren al treball en economia informal. Finalment, existeix un altre biaix
comparatiu i aquest és la quantitat de persones que conformen la mostra de Nausica és
inferior a la resta de recerques..
Tenint en compte aquests possibles esbiaxos, podem afirmar que entre la població de
disposiitu d’acollida, durant el primer any d’estada a la ciutat s’aconseguiria una taxa
d’ocupació del 20% en el cas dels homes, però en canvi, cap en les dones. La tendència però
seria de convergència en els gèneres a partir del 2 any d’estada.
Si ens fixem en les insercions laborals segons el temps d’estada al programa Nausica, amb
intervals de temps menors, ajustats als períodes d’estada marcats pel programa, les
diferències de gènere perden pes. De manera que, la inserció en el mercat laboral formal entre
homes i dones s’equipararia. En termes generals les insercions laborals incrementen conforme
augmenta el temps a la ciutat, una tendència que s’observa des del moment d’arribada en el
cas dels homes i passat 1 any en les dones, independentment de si provenen de SNAI.
A la vegada que com s’ha repetit en vàries ocasions, l’ocupació en els segments laborals més
precaris constitueix la principal via d’inserció dels usuaris de Nausica, el que ens obliga a fer
cas omís de la linealitat dels processos d’inserció laboral i integració social. Tot i que
s’observen tendències estadísticament significatives vinculant inserció laboral i temps d’estada
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a la ciutat (0,27046 i més encara temps d’estada a Nausica (0,31047), a la vegada cal assenyar
que els processos s’estronquen degut a l’enorme temporalitat de les feines a les que tenen
accés o a la pèrdua de permís de treball davant de la denegació de protecció internacional a
Espanya.

5.9.2 Context del mercat laboral
La temporalitat
Espanya és un dels països de la UE-28 amb unes majors taxes de temporalitat (26,3%) dels
només superada per Polònia (27,5%). Per tant, 1 de cada 4 treballadors a Espanya no
disposaria d’un contracte indefinit, Entre la població atesa a Nausica, veiem com aquesta
xifra es dispara fins al 94,5%
Taula 26. Temporalitat dels contractes laborals (%)
Tipus de contracte

Contractes per dies
Contractes d’entre 3 i 6 mesos
Contractes indefinits

%
Sobre el total de
contractes
63,9
30,6
5,5

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de “BBDD Entitats” 2016-2017.

Les dades constaten l’elevada temporalitat que afecta a les persones usuàries, amb un
percentatge de contractes indefinits irrisori (5,5% del total de contractes) que contrasta amb
el 66,1% de contractes indefinits de la població estrangera resident a la ciutat de
Barcelona48.
La inexistència de registres que recullin el nombre de dies treballats des de l’arribada a Nausica
per usuari, no ens permet calcular la intensitat del treball de la població. No obstant, les
escandaloses xifres presentades a la taula 26 en relació al contracte de dies (64%) sumades als
discursos extrets de les entrevistes dels usuaris ens permeten fer-nos una idea de la gravetat
del fenomen de la temporalitat en els contractes als que tenen accés les persones usuàries:
“Yo estoy ahora trabajando con contrato en una empresa de cruzeros, llegan turistas y
hago checking. Semana pasada hice 20 horas, esta semana seguramente también unas 20, la
otra semana no sé. ¿Entiendes? Yo no se nunca las horas que voy a trabajar en un mes, no se
el dinero que voy a cobrar en un mes. Es así! Me llaman y me dicen: tenemos esto para día 12,
el jueves por ejemplo, de 5 de la mañana a las 3 de la tarde. La semana pasada trabajé 3 días y
esta semana seguramente serán 3 días, veremos. El mismo día me contratan y me despiden,
cada vez. Yo recibo alta y baja en el móvil cada día. [Ensenya el móbil els sms on consta la
tramitació d’alta i baixa a la seguretat social amb data del mateix dia]. Es muy incierto, pero si
no hay nada más.”(SBPI.HR).
46

P<0,05
P<0,05
48
El treball assalariat a Barcelona 2015. Temporalitat, intensitat laboral i durada dels contractes.
Ajuntament de Barcleona. Departament d’Estudis i Programació. Gabinet Tècnic de Programació, Abril
2017.
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La suma de factors de vulnerabilitat en l’accés al mercat laboral, la situació de necessitat
econòmica i la fragilitat legal d’aquells que encara no han resolt la seva situació administrativa,
juntament amb la manca de coneixement dels drets laborals al nostre país, i la procedència de
països amb una escassa o inexistent legislació que protegeixi els drets de les persones
treballadores converteix a la població en carn de canó de l’explotació laboral.
“Todo trabajo bien. (...) pagar lo que sea, algo, vivir, comer (...).” (SBPI. DP)
“No, no es problema, empresa mira sus intereses. Hay faena llama, no hay faena, no
llama. A mi va bien, mejor esto que nada, el problema es que esto a mí me va a servir para
comer pero ¿como pagar habitación? espero encontrar otra cosa las proximas semanas
porque tengo que marxar de piso.” (SBPI. HR)

5.9.3 Col·lectius de vulnerabilitat laboral
Gènere
Durant el primer any d’estada a la ciutat les dones no aconseguirien cap inserció laboral,
passat aquest període s’equipararien les taxes d’ocupació amb les dels homes. A la taula 25,
podem veure com el moment màxim d’ocupació femenina es produeix als 2 anys d’estada a la
ciutat (60% d’ocupació) situant-se per sobre de la taxa d’ocupació masculina, però per poc
temps. Si bé, les ocupacions masculines passats els 2 anys es mantindrien al 50%, la de les
dones baixaria fins al 42,9%. Aquesta davallada de l’ocupació s’explicaria per la major
precarietat laboral de les dones amb les feines que aconsegueixen, tant és així que les dones
tenen un 28% més de probabilitats d’aconseguir contractes per dies que els homes, com es
pot veure a la següent taula:
Taula 27. Diferència de la temporalitat dels contractes de les dones en relació als homes.
Dones
Contractes per dies
Contractes d’entre 3 i 6
mesos
Contractes indefinits

+0,28
-0,18
-0,95

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de “BBDD Usuaris” 2016-2017.

Aquesta temporalitat del contracte estaria directament relacionada amb les dificultats en
què es troben les dones per sortir dels nínxols laborals feminitzats i en els estrats menys
qualificats de les feines vinculades al sector del turisme estacional.

LGTBI
En el cas del col·lectiu LGTBI, destaquen unes taxes d’ocupació menors a la resta de població,
explicades principalment per l’impacte del treball en l’economia informal. Si entre la població
de Nausica l’ocupació en l’economia informal gira entorn al 10%, entre la població LGTBI el
percentatge es doblaria situant-se per sobre del 21%. El col·lectiu treballa en l’economia
informal principalment com un mitjà per disposar d’ingressos en períodes d’inactivitat, per
complementar els baixos ingressos de provinents dels treballs formals als que accedeixen, o
72

també, com a modus vivendi. El treball sexual és el protagonista de l’economia informal en
aquest col·lectiu. Els ingressos que se’n poden derivar acostumen a ser superiors als
aconseguits en l’economia formal després de llargues jornades laborals i contractes per dies,
de manera que és habitual trobar-nos en població que recorre a la venta de serveis sexuals per
disposar d’ingressos. Una de les problemàtiques que se’n deriven és l’escassa cultura de la
prevenció sexual i les esteses pràctiques de risc d’aquest perfil, tal i com s’han tractat al capítol
dedicat a salut.

5.9.4 Tipus d’intervencions per la millora de l’ocupabilitat
Per les entitats socials, la inserció laboral és un dels aspectes prioritaris a treballar durant
l’estada al programa. Si observem les dades de derivacions per àmbit, les que fan referència
a motius laborals acumularien un 32% de les derivacions, amb una mitjana de 2 derivacions
per usuari. De manera que en cap cas podem pensar que les entitats gestores menystinguin
aquest aspecte, ans al contrari. Ara bé, són nombrosos els professionals que posen de
manifest que no disposen de suficients coneixements i eines per acompanyar als usuaris en
la inserció laboral. A trets generals compten amb els serveis d’ocupació de BCN ACTIVA i el
SOC i amb un conjunt d’entitats socials, però que sovint desconeixen com treballen amb
l’usuari.
“Els nostres professionals no provenen del mon empresarial, i no saben massa com
moure’s en la prospecció d’empreses, per això hem incorporat voluntaris que sí que coneixen el
mercat laboral i ens poden ajudar en aquest sentit.” – constata una treballadora social.
En general, es detecta que els professionals desconeixen el tipus d’intervenció que realitzen les
entitats on es deriva l’usuari en l’àmbit laboral. “Doncs, els ensenyen a fer un currículum, i els
ajuden a mirar on poden enviar-los i a buscar feina, en general” afirma una educadora.
Si ens fixem amb el tipus de programes on es deriva veurem com principalment la intervenció
està centrada en l’assistència a la cerca de feina (job-search assistance) basada en mesures
que incorporen components de formació, orientació i acompanyament en el procés d’inserció
laboral. Cada entitat preservarà la seva idiosincràsia, i posarà més èmfasi en un o altre
component però, en general ens trobem davant de programes que resultarien molt efectius a
curt termini amb un nombre d’insercions elevat, tenint en compte l’elevada vulnerabilitat de la
població atesa, però amb pocs efectes a mig termini.
Majoritariament les intervencions dutes a termes tenen dues funcions: pal·liar el
desconeixement inicial sobre el funcionament del mercat laboral, acompanyant en la
comprensió dels processos de sol·licitud de treball i fomentar el coneixement i l’adquisició
de consciencia en la necessitat d’adaptació professional a la realitat del mercat laboral del
país d’acollida.
L’enfocament personalitzat d’aquests programes és clau perquè permet a l’usuari explorar
noves ocupacions que sense el suport de professionals no s’havia plantejat:
“yo me conozco más y se sacar más partido de lo que puedo ofrecer, porque ahora
conozco tambien que tipo de trabajos puedo hacer, envio más currículums.” (SBPI.HR)
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5.10 Atenció psicològica
Els professionals asseguren que pràcticament la totalitat dels usuaris necessitarien fer ús de
serveis psicològics però que sempre es preserva el dret a la llibertat d’escollir aquest tipus
d’intervenció. Això, en part explicaria que menys de la meitat dels usuaris han estat atesos en
serveis psicològics, principalment per no voler-s’hi adherir. La negativa d’iniciar teràpia pot ser
deguda a varis factors: culturals, d’origen social i també, a la necessitat immediata de cobrir les
necessitats bàsiques.
Altres factors podrien estar incidint en la baixa participació de serveis psicològics com podria
ser una conseqüència no intencionada de l’atenció directa i continuada dels educadors del
programa Nausica. La relació que s’estableix amb l’educador sovint sobrepassa les funcions
d’aquests, especialment en l’acompanyament psicològic. Per l’educador no sempre és fàcil
discernir entre les pròpies responsabilitats i la necessitat de derivació a serveis especialitzats.
Malgrat ser conscients de que l’assumpció de funcions per les quals no han estat formats, ni
disposen d’eines per afrontar-les, inclou uns riscos tan pel tipus d’atenció que estan reben els
usuaris, com pel propi desgast personal i professional dels treballadors/educadors socials,
sovint acaben carregant amb tasques que sobrepassen les seves responsabilitats. El perill
d’aquesta praxis és que l’educador social acabi suplint la intervenció d’un psicòleg. Al llarg de
l’avaluació no s’ha pogut quantificar la magnitud del fenomen però, podem pensar que si les
dades d’intervenció psicològica no són més elevades, més enllà de la no voluntat dels usuaris,
pot ser degut a que no es deriva suficient en aquest tipus de serveis perquè els educadors
apaivaguen sovint el malestar emocional de la població atesa.
Ens resulta difícil detectar realment quantes persones seria imprescindible que rebessin una
intervenció psicològica especialitzada, i aquesta incertesa només es pot resoldre amb la
utilització de breus tests psicològics a l’entrar al programa. A partir dels resultats obtinguts en
el test, els professionals disposarien d’uns paràmetres sobre els que dibuixar les diferents
alternatives d’intervenció.
“Nosaltres apaguem focs sobre la marxa, quan veiem que apareixen situacions que
se’ns escapen, que no tenim eines per ajudar-los els derivem als nostres psicòlegs de l’entitat, o
si cal a serveis més especialitzats. Hi ha situacions en què tu ja veus que aquella persona està
passant per un moment molt complicat i que està claríssim que necessita un altre tipus de
professional, però n’hi ha d’altres que tot sembla normal i després resulta que té uns bloquejos
importants que no et permetran fer gran cosa amb ell ” – afirma una educadora del programa.
No podem oblidar que al programa Nausica al ser complementari de SNAI atén a un important
volum d’usuaris que han passat per dit programa, de manera que poden haver entrat a
Nausica amb un psicòleg assignat. En la mesura que això es possible, es mantenen els
professionals amb els que realitzava teràpia, considerant que aquesta pràctica facilita el procés
d’interveció. Aquestes situacions tampoc es reflecteixen a les dades de què disposem al no ser
registrades a les derivacions.
Aproximadament, un 30% dels usuaris han fet ús de serveis pròpiament d’atenció
psicològica, entorn un 20% s’haurien resolt amb derivacions internes de les pròpies entitats
gestores, la resta (80%) haurien estat derivats a serveis especializats que ofereixen una
major atenció com la Fundació Exil (principalment) i altres casos que han entrat directes
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d’urgències a l’Hospital de la Vall d’Hebron o a PIAD per motius de violència de gènere
intrafamiliar.
Fundació Exil
A través de la signatura d’un conveni, la Fundació Exil realitza una intervenció lateral al
programa orientada a l’atenció terapèutica: psicològica o psiquiàtrica segons les necessitats de
la persona usuària. En alguns casos es tracta de persones amb les que ja existia un vincle
durant la seva estada a SNAI el que facilita el treball dels professionals i l’adherència a la
teràpia de la població usuària.
A partir de les converses amb al coordinador i treballador social d’aquesta Fundació s’ha
pogut constatar que les persones usuàries acostumen a arribar a l’entitat en un moment en el
qual estan centrades en la resolució de les carències bàsiques per la supervivència,
preocupacions que impossibiliten veure la importància d’iniciar un procés de recuperació
psicològica per afrontar la resta de situació. Les preocupacions que manifesten els usuaris van
orientades a la situació d’incertesa pel que fa a la resolució de la sol·licitud d’asil perquè, o
bé, s’han denegat, o existeix el temor a que es denegui, i d’altra banda, per l’angoixa de
veure que el temps d’estada a Nausica s’esgota i no han resolt la seva situació econòmica i
residencial. La por d’acabar al carrer és una constant.
“Cada dia pienso en mayo [data de finalització d’estada al programa després de 12
mesos] Yo entiendo y ni siquiera espero que España me ayude toda la vida, yo no quiero ayuda,
yo quiero trabajar. Yo pienso, tampoco estoy muy seguro de esto, pero sería importante, para
unos meses alguna ayuda para encontrar trabajo, aunque no estes en piso. (...) Sí, al salir del
piso, tener algo de ayuda economica sino tienes trabajo.” (SBPI. HR)
Si abans, s’ha posat de manifest la preocupació dels professionals de Nausica per establir els
límits de la seva intervenció en l’àmbit psicològic, els professionals de la psicologia quan
treballen amb perfils de vulnerabilitat social acostumen a manifestar el seu neguit davant de
les demandes socials que reben i que sobrepassarien el seu àmbit professional. En ambdós
casos, el treball interdisciplinari i la coordinació entre professionals esdevé imprescindible. A
través de les entrevistes però, s’ha pogut comprovar com aquesta angoixa dels professionals
per no poder donar resposta a les seves necessitats al recaure en un altre àmbit d’intervenció,
es concentra principalment entre els professionals de Nausica. En els discursos dels
professionals de les entitats que donen suport al programa, com Exil, precisament el que es
destaca és que els usuaris tenen molt clar els seus professionals de referència en
l’acompanyament per la resolució de situacions socials i aquests són indiscutiblement els de
Nausica. A les entrevistes ha estat una constant: absolutament totes les persones
entrevistades han nombrat al seu educador. Tot plegat, ens indica que els professionals de
Nausica aconsegueixen generar un clima de confiança amb les persones usuàries i aquestes
se senten segures amb els seus acompanyaments.
“Yo tener problema papeles, yo hablar con [nom professional de referència entitat
gestora], yo tener problema piso, yo hablar con [professional de referència entitat gestora], yo
necessito encontrar mal, yo comprar comida, yo hablar con [professional de referència entita
gestora] ella ayudar o decir quien ayudar.” (SBPI.HA)
Aquesta forta identificació amb els professional del programa, eviten a Exil la necessitat de
derivar a altres entitats que ofereixen assessoria legal o accés a necessitats bàsiques. “En
aquest sentit estem tranquils, sabem que Nausica dona resposta i sobretot és molt flexible i
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sensible a les particularitats de cada usuari. (...) Tot plegat ens facilita la feina que de per si no
és fàcil donades les circumstàncies amb les que ens arriben [els usuaris].” – afirma un
professional d’ Exil.
Al llarg del procés terapèutic les persones manifesten l’angoixa de reproduir situacions
traumàtiques, i en ocasions intenten evitar qualsevol vincle amb determinats perfils de
persones que per les seves condicions ( ètnia, gènere, religió..) o pels significats que per elles
representen els recorden als agressors. Si bé, és cert que aquests temors sovint estan
construïts des dels estereotips, no hem d’oblidar que aquestes persones han viscut
experiències traumàtiques de vulneració de drets, de manera que generar un clima de
confiança i seguretat ha d’esdevenir prioritari. Els professionals que realitzen intervenció
terapèutica destaquen en tot moment la sensibilitat que té el programa Nausica alhora de
preservar aquest clima de seguretat, mitjançant una important flexibilitat en la constitució
dels grups de pisos amb membres que no formen part de la mateixa unitat familiar, el que
segons els especialistes terapèutics facilitaria el procés de recuperació personal.
Exil, des de l’inici del programa Nausica, hauria atès a un total de 20 usuaris diferents, 9
correspondrien a usuaris que van entrar al programa el 2016 i 11 al 2017. L’atenció mitjana per
usuari és de 11 sessions i la màxima de 37. Els factors explicats anteriorment constitueixen un
entrebanc a l’adherència al tractament que faria baixar les xifres d’atenció programades en
teràpia. Dificultats d’adherència que són pròpies del perfil d’atenció i van molt lligades a
l’exclusió i el trauma. Des d’Exil es calcula que l’atenció s’incrementaria entorn a un 25% si els
usuaris assistissin a les cites acordades, a la següent taula podem veure com el 40% de les
persones haurien realitzat menys de 3 visites.
Taula 28. Atencions a Exil per usuari (%)
Nº de atencions per usuari
Menys de 3 visites
Entre 4 i 14 visites
Més de 15 visites

%
40
25
35

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Exil i comprovació a través de les visites factures.

Segons nombre de visites dels usuaris i les entrevistes a professionals d’atenció es podrien
establir tres perfils d’atenció derivats a EXIL.





Perfil 1. Caracteritzat per poca predisposició i una baixa adherència a l’atenció
psicològica. El perfil acumula motius sòlids per no vincular-se que rauen en les
urgències socioeconòmiques, el desconeixement i resistències del que representa
l’atenció terapèutica, prioritats d’altra índole, i finalment, ocupació del temps amb
altres activitats.
Perfil 2. Un grup amb bona adherència i seguiment de les sessions principalment de
tipus psicològic però també psiquiàtric.
Perfil 3. Un grup amb bona adherència i seguiment de les sessions, combinant
intervenció psicològica i psiquiàtrica. Presència d’importants dificultats per aconseguir
una sortida del programa amb autonomia personal, econòmica i social. Les dificultats
poden venir de diferents àmbits, segons els professionals d’atenció, principalment de
l’afectació traumàtica, d’una patologia, o bé, de dificultats d’adaptació al medi i el xoc
cultural.

Des d’Exil, insisteixen que el programa hauria d’incloure una partida pressupostària coherent
amb la necessitat de realitzar majors activitats d’oci. “Es necessiten activitats per passar-ho bé i
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recuperar la calma, això és necessari pel procés de superació de situacions traumàtiques”. Les
activitats d’oci sufragades a través de Nausica han beneficiat a 15 persones amb un cost unitari
de 26,7€.
Finalment destacar que a mesura que les necessitats diàries es van satisfent, els conflictes es
van reactivant, i es aleshores quan sorgeix la crisi de l’estabilitat, perquè l’usuari es permet el
“luxe” de recordar i repensar les experiències traumàtiques viscudes. En canvi mentre existeix
l’incertesa en la cobertura de les necessitats és menys probable que les persones acceptin la
realització de teràpia.
“Yo no necesito ayuda psicológica, el problema no está dentro de mi, esta fuera. De
verdad. A veces, [noms de professionals de Nausica] no entienden que yo estoy bien, ellos me
ayudan mucho siempre, siempre... no puedo decir nada malo de ellos, pero quieren que haga
psicología, pero yo no tener problema conmigo, yo tener problema porque no me deja en paz
mi gobierno, mi gobierno me persigue. Y no se si me vas a creer tu, pero me persiguen cada dia.
Yo no tengo problema de salud mental como compañeros, yo necesito tranquilidad y trabajo.”
(SBPI, HR).

5.11 Atenció a la salut
Un dels factors que més influiria en la utilització dels serveis sanitaris en població nouvinguda
és el nivell d’informació sobre el seu funcionament i l’accés al mateixos. Obtenir
l’empadronament esdevé un element clau per a garantir l’accés a l’assistència sanitària i poder
obtenir la Targeta Sanitària Individual (TSI). L’obtenció de la TSI i per tant, l’accés als serveis
sanitaris de la xarxa pública, està desvinculada de la condició de residència i de l’afiliació a la
seguretat social, però aquest és un fet que en molts casos les persones refugiades
desconeixen. En el moment d’entrada al programa 1 de cada 4 usuaris no disposen de TSI.
L’obtenció de la TSI, és una de les primeres situacions que el programa resol eficaçment, així
podem afirmar que totes les persones que han passat per Nausica tenen accés al sistema
sanitari normalitzat.
La totalitat de la població hauria visitat com a mínim una vegada els serveis bàsics de salut, i
els professionals els haurien acompanyat una mitjana de 1,2 visites per usuari, i una atenció de
4 hores per usuari al llarg de la seva estada.
En pràcticament totes les atencions sanitàries han estat els professionals els que han liderat i
gestionat com a mínim la primera visita. Els professionals es troben en què han de ser molt
insistents amb les revisions mèdiques sobretot en uns determinats perfils de població
(nivells formatius escassos o inexistents i poca cobertura mèdica als països d’origen). Així, se
sospita que entre la població entrevistada existeix una valoració subjectiva de l’estat de salut
sobrevalorada, si contrastem els seus discursos amb el nombre de visites que han hagut de
realitzar al metge, la despesa en consum de productes farmacèutics i la valoració de la salut
que en fan els professionals dels usuaris. “Todo bien, no hay problema. Todo pasa” afirmava
un usuari, que havia passat per diversos problemes de salut en un període de temps menors a
6 mesos.
La manca d’hàbits saludables i l’escassa cultura preventiva, juntament amb la desatenció de
la salut comporten un augment de l’ús d’urgències i casos d’hospitalitzacions. Durant
l’estada al recurs residencial un 5% de la població hauria fet com a mínim un ingrés
hospitalari i 1 de cada 4 hospitalitzacions s’haurien prolongat més d’una setmana.
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Com s’ha assenyalat al llarg d’aquest informe, les persones refugiades a diferència del perfil de
persona immigrant al que majoritàriament estàvem acostumats, és encara més heterogeni, i
no acostuma a respondre al d’un persona jove en situació de bona salut en el moment d’iniciar
la migració. La fugida del país per persecució o situacions de violència, en si mateix ja fan
incrementar les probabilitats de trobar-nos davant d’una població amb una salut castigada, a
la que hem de sumar-hi altres factors de pobresa d’origen o d’esgotament dels recursos durant
el trajecte que ens situen davant d’una població que pot haver patit carències alimentàries,
higièniques i desatenció mèdica. Els professionals asseguren que els usuàries releguen la
salut a segon terme i que només després de la insistència, o bé, quan la patologia presenta
un estat avançat que els impedeix realitzar les activitats quotidianes, es mobilitzen per
cercar assistència.
Les possibilitats econòmiques de la població atesa en la major part dels casos, no els permeten
fer front a les despeses originades a partir de l’atenció sanitària, com és el cas de la prescripció
farmacèutica en què existeix un copagament, així entorn a la meitat de la població s’hauria
beneficiat d’aquest ajut, amb un cost mitjà per beneficiari de 66€.
Principals problemes de salut i pràctiques de risc
No s’ha pogut estimar una prevalença ajustada per tipus de malalties que ens permeti
comparar amb població autòctona segons perfils d’edat, tot i que els professional parlen de
prevalences majors entre els beneficiaris de Nausica, en les patologies vinculades a trastorns
psicoemocionals i post traumàtics, infeccions dentals i problemes de lesions traumatòlogiques
no tractades. A part, es detecten dolències de tot tipus incloent: malalties del sistema
respiratori, digestiu, genitourinari, malalties infeccioses i malalties de la pell, així com VIH i
hepatitis.
La major part d’aquestes malalties amb una atenció mèdica adequada es poden veure sanades
si es mantenen els tractaments mèdics i no s’accentuen situacions d’exclusió. Altres,
precisaran d’una atenció mèdica continuada i un seguiment professional per garantir
l’adherència al tractament.
Finalment, cal destacar algunes pràctiques de risc que poden afectar a la salut de la població
usuària: el consum de tòxics i les pràctiques sexuals sense mètodes de prevenció. Entre les
persones que es troben al dispostiu d’acollida no s’han detectat consum de tòxics, com en
canvi si que hem pogut saber que durant l’estada prèvia SNAI alguns usuaris relaten
l’existència d’usuaris consumidors de tòxics:
“Por las noches en [nom de l’entitat gestora de SNAI] en [nom de la població on es
trobava el centre d’acollida] querian salir y a mi no me gustaba porque yo tener niños y no
estar por fiestas y despúes estaban allí fumando cosas raras, bebiendo y más cosas y a mi no
me gusta todo esto.” (SBPI. DU).
Entre les persones usuàries del dispositiu d’intervenció social i ajudes econòmiques, encara
que de manera molt minoritària, també, s’haurien detectat consums de drogues tant
recreatius com problemàtics que s’haurien derivat al CAS de referència. Malgrat que a les
entrevistes amb professionals aquests ens havien assegurat que en tots els casos els usuaris
havien abandonat el consum, fruit de l’atzar a una de les entrevistes que es van realitzar per
l’elaboració d’aquest informe, un dels usuaris es va presentar sota els efectes de substàncies
psicoactives, tal i com ell va manifestar-li, després de molta insistència, a la seva educadora de
referència.
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Per aquest motiu, cal remarcar la importància de fer un seguiment acurat de les situacions de
consum amb una escrupolosa coordinació amb els centres de referència on s’han derivat els
usuaris.
El consum de tòxics però, més enllà d’aquest cas aïllat no és una problemàtica que caracteritzi
a la població SBPI, i en cap cas afectaria a la població atesa en dispostiu d’acollida. En canvi,
entre la població jove LGTBI, cal parar especial atenció a les pràctiques sexuals de risc. Com
s’ha alertat en el capítol dedicat a la inserció laboral, el treball sexual és utilitzat com una via
d’ingressos a les que recorre aquest perfil de població. Lluny d’estigmatitzar al col·lectiu, no
podem menystenir les pràctiques que realitzarien segons ens relata un company de pis, ja que
posen en risc la seva salut.
“Los chicos más jóvenes necesitan más atención, son jóvenes, tienen carácter y muchos
problemas, necesitan alguien que este por ellos, atención muy personalizada, pero sin juzgar.
[Nom entitat gestora] esta por ellos, pero es difícil que entiendan algunas cosas, son muy
jovenes y tienen muchos problemas. Yo no he tenido nunca problemas con ellos. Pero necesitan
atención de todo tipo. Ellos son jóvenes vienen de sitios dónde ser gay tiene consecuencias
graves y aquí en piso, hay fines de semana que pueden tener relaciones con más de 4 personas
distintas y no usan condones, ni nada. No quieren. Y no hacen controles de médicos. Esto es lo
que yo sé, porque lo veo, pero se que fuera también hacen lo mismo, más peligroso aún
¿Entiendes, no?. Esto es peligroso, no sé qué se debería hacer para que tomen consciencia de
peligro, yo entiendo que son jóvenes pero claro es su salud. (...) Allí en [Nom entitat gestora]
pueden informarse, pueden coger condones, pero ellos siguen igual. ¿No sé que se deberia
hacer? (SBPI. HR)

5.12 Relacions familiars i menors
El dispositiu d’acollida ha atès un total de 34 persones adultes i 28 menors que formarien
part d’un nucli familiar. En total es tractaria de 19 nuclis familiars, 7 dels quals serien famílies
monomarentals Els menors representen el 27,8% del total d’usuaris atesos. El 16,2%
d’aquests tindrien 3 anys o menys amb una edat mitjana de 8 anys.
Taula 29. Tipus d’unitat familiar segons nombre de fills (%)
Individus
Unipersonal

Famílies

Unitat familiar sense fills/filles
Unitat familiar amb 1 fill/es
Unitat familiar amb 2 fills/es
Unitat familiar amb 2 o més
fills/es

48,5%
22,8
15,8
7,1
5,8

51,5%

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de “BBDD Usuaris” 2016-2017.

Les estratègies desenvolupades per les famílies al llarg del trajecte migratori per tal de
sobreviure en contextos d’adversitat, se centren en proveir bens bàsics i protegir físicament
l’infant, sempre amb la temor de què passarà amb els papers un cops arribats a la societat
d’acollida i de què viuran una vegada establerts. Aquestes difícils situacions produeixen un
desgast emocional en els adults responsables dels menors i poden portar a una desatenció de
les necessitats afectives i psicològiques imprescindibles per un adequat desenvolupament
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evolutiu dels menors. Sense oblidar que les situacions extremes poden desencadenar un major
nombre conflictes en parelles, sinó és que ja s’arrossegaven problemàtiques abans d’iniciar el
trànsit cap a Barcelona.
A la següent taula, es recullen les relacions que es produeixen en el si de les famílies. En el
moment d’entrar al programa observem com hi ha una prevalença del 18% de parelles
inestables i conflictives, i un 9% de relacions de parella amb violència. Cap d’aquest tipus de
relacions s’aconsegueix erradicar, però en canvi si que veiem com es redueixen
significativament les relacions de parelles conflictives, en alguns casos finalitzant-se a través
de la separació i expulsió del membre que exerceix la violència. Pel que fa a les relacions
entre germans s’han detectat alguns casos que estan sent tractats i més de la meitat s’han
reconduït.
Taula 30. Tipus de relacions problemàtiques detectades en el microsistema familiar i resultats
del programa en la seva resolució (%)
Relació microsistema familiar
Relació de parella

Relació progenitors fills/es
Relació entre
germans

Inestable
Conflictiva
Violenta
Conflictiva
Violenta
Conflictiva
Violenta

Situacions
detectades
18,2
18,2
9,1
9,1
0
9,1
0

Resultats
-2,8
-10,5
-1,4
-5,2
0
-5,2
0

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de “BBDD Entitats” 2016-2017.

Els professionals manifesten la preocupació cap a models educatius familiars basats en
l’obediència i la submissió d’uns membres sobre els altres, el que dificulta que els més petits,
puguin expressar als progenitors les seves angoixes i malestars que podrien derivar en
problemes de salut emocional. Sense oblidar mètodes educatius basats en normes rígides i
inconsistents (36,4%) i fins i tot agressions verbals i físiques habituals com a mètodes
disciplinaris ( 54,5%) que s’han reduït entre un 21 i un 31,5% respectivament després d’una
estada mínima de 3 mesos al programa. (Taula 32)
L’estès desconeixement de les necessitats emocionals i cognitives per garantir una bon
desenvolupament dels menors, seria la situació que afectaria a més families. Tant és així,
que es percep aquesta situació en més del 90% de les famílies amb fills/es a l’arribar al
programa, veiem però com aquest desconeixement redueix en més d’un 50% a partir de la
intervenció dels professionals de Nausica i la derivació a programes i serveis específics per
acompanyar-los en aquest procés d’aprenentatge de les necessitats dels menors.
En el moment d’entrar al programa s’han de treballar hàbits d’atenció als fills vinculats a la
salut, higiene i l’educació. Es tracta d’unes despreocupacions que de no corregir-se poden tenir
conseqüències en el desenvolupament dels menors. Es tractaria de negligències menors que
en cap cas deixarien als infants i joves en una situació de desprotecció davant aquests àmbits.

80

Taula 31. Tipus de relacions parentals problemàtiques i resultats del programa en la resolució
Tipus de relacions parentals
Situacions
Resultats
problemàtiques
detectades
Despreocupació salut, higiene, educació.
9,1
-9,1
Desconeixement necessitats
90,9
-52,4
emocionals/cognitives fill/a
Norma rígida/inconsistent
36,4
-21
Agressió verbal/física com a mètode
54,5
-31,5
disciplinari
Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de “BBDD Entitats” 2016-2017.
Escolarització dels menors
En el moment d’entrar al programa el 80% dels menors ja estarien escolaritzats, si no és el
cas les entitats acompanyen al llarg de tots els tràmits, aconseguint l’escolarització de tots
els menors en edat obligatòria. El programa, com és lògic, prioritza l’escolarització en centres
d’educació pública, només en aquells casos que arriben al programa amb escolarització prèvia
en centres amb concert econòmic es mantenen, aquests són casos aïllats i les quotes són
sufragades per la xarxa de suport pròpia de que disposen les famílies, o inclús becats pel pròpi
centre.
Taula 32. Situació dels menors en relació a l’escolarització i l’aprenentatge de l’idioma (%)
Escolarització dels menors
Menors escolaritzats a l'entrar al programa
Menors en mesures per l'aprenentatge de l'idioma
Menors en edat d’escolarització obligatòria, escolaritzat en educació formal
(CEIP, IES,..)
Menors escolaritzats en sector públic
Menors escolaritzats en centres amb concert econòmic
Menors amb coneixement (mínim comprensió) dels idiomes d'acollida
passats 3 mesos d’estada al programa

%

21,4
18
100
93
7
65

Font: Elab ora ció p ròpia a partir d e l’ exp lotació es tad ís tica de “BBDD En tita ts, 2016 -2017

En un moment del cicle vital com la infància i l’adolescència, on els menors arriben en un
entorn desconegut pot genera desencaixos en la construcció de la pròpia identitat, encara en
desenvolupament. En ocasions havent de soportar l’etiqueta de “refugiat” que al seu torn es
tradueix en “de fora”, “dels altres”. En l’estigmatizació, el país de procedència és determinant.
Com més elements diferenciadors es detectin entre la cultura, religió i normes socials d’origen
més probabilitats existeixen de desencaixar, sense oblidar els trets fenotípics diferenciats.
En cap cas ni les famílies dels menors ni els professionals de referència han detectat
problemàtiques per situacions de discrimació, però en canvi si altres situacions en les que els
professionals han hagut d’intermediar en la mesura de les seves possibilitats, sobretot
relacionades amb trastorns emocionals.
Aquests menors han acumulat pèrdues, de manera ràpida i en molt poc temps, el que dificulta
l’assimilació de les vivències. A més, no només és que puguin ser nombroses sinó que el valor
d’impacte pot ser molt elevat. Tot això en un context amb una manca de recolzament social i
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familiar, pot multiplicar-ne l’efecte. Els menors han de realitzar un conjunt de dols, que
dependrà de la seva capacitat de resiliència poder-los afrontar; del grau de recolçament
familiar amb què comptin, i també; dels professionals que acompanyin en aquest procés de
dol.
Malgat que la mostra de menors que ha atés el programa és molt petita, veiem com gairebé 2
de cada 5 d’ells hauria manifestat algún trastorn emocional que a data de l’avaluació
s’hauria reduït a 1 de cada 6. Les dificultats d’adaptació dels nens i nenes a la societat
d’acollida afectaria entorn a un 18% del casos i també s’aconseguiria disminuir
significativament.
Altres aspectes directament relacionats amb l’aprenentatge i el context escolar serien
l’absentisme(18%), el retràs escolar (9%) i problemes de conducta a l’escola (9%). En relació a
l’absentisme les causes principalment són culturals, on els professionals despleguen tots els
arguments al seu abast per tal de convèncer de la importància de l’assistència escolar dels
infants, aconseguint gairebé eliminar aquesta pràctica. En altres casos és per objecció escolar,
l’alumne no acaba de sentir-se còmode en el sistema escolar i des de la família per evitar el seu
malestar es consenteix, sovint sense fer la lectura de les conseqüències a mitjà termini de la no
assistència. En referència al retràs escolar s’hauria aconseguit erradicar, i els problemes de
conducta a l’escola s’haurien reduït a pràcticament a la meitat. Fins al moment, no s’han
detectat casos de problemes de conducta amb les famílies.
Segons s’ha constatat a través de les entrevistes els progenitors tenen un preocupant
desconeixement sobre l’escolarització dels seus fills, i en el millor dels casos només han
parlat amb el tutor una única vegada. El desconeixement arriba fins al punt que alguns pares i
mares no saben dir-nos el curs que estan realitzant els seus fills, el nom de l’escola o el tipus
d’activitats que allí s’hi fan. Es detecta a la vegada escassetat de vincles amb els companys de
classes del menor i una baixa o inexistent participació en les activitats que les escoles realitzen
pels pares.
“No sé, yo no sé. Si dicen que tengo que ir escuela, voy. Pero no problema, todo bien. (...) No sé,
no sé, que curso hacen, pues su edad”. (SBPI, HPI)
Taula 33. Tipus de problemàtiques detectades entre els menors i resultats del programa en la
seva resolució (%)
Problemàtiques dels menors
Retràs escolar
Absentisme escolar
Problemes de conducta a l’escola
Problemes de conducta amb
família
Transtorns emocionals
Problemes adaptació fill/a

Situacions Diferència
detectades %
9,1
-9,1
18,2
-10,5
9,1
-5,2
0
0
38,5
18,2

-23,1
-14,3

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de “BBDD Entitats” 2016-2017.

Les escoles són per excel·lencia els principals espais de socialització i transmissió cultural per
als menors, en el cas de l’ensenyament públic i malgrat les especificitats de cada centre amb
uns resultats globals acreditats en matèria d’ingregració social. No obstant, no són els únics.
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Les activitats d’esport i lleure esdevenen el complement necessari per a intercanvis entre
persones en un marc d’oci, i sense els límits que es produeixen en altres espais més
institucionalitzats com els centres escolars o l’àmbit de treball, i on les persones poden tenir
accés a nous coneixements, valors i pautes del país.
El programa ofereix diverses activitats en aquest sentit que en general són aprofitades per les
famílies, malgrat alguns casos aïllats de renuncies per part dels familiars. Com es deia en
pàgines anteriors, les activitats esportives i en general l’oci, serien imprescindibles en aquest
perfil de població per tal de “disposar de temps per divertir-se”- com afirmava un professional
d’Exil.

5.13 Intervenció grupal i comunitària
Examinant les diferents accions comunitàries que realitzen les entitats gestores, no seriem
justos si consideréssim que són poques. Si bé, és cert que trobem importants diferències entre
entitats en funció de la trajectòria dels diversos models d’intervenció de cadascuna d’elles, en
menor o major mesura totes treballarien l’àmbit comunitari, oferint (a la pròpia entitat o
derivant) entre 2 i 15 activitats anuals. El percentatge global d’usuaris que hi acabarien
participant seria pràcticament el 90%, però sovint no de manera activa, sinó com a
espectadors
Les entitats, a les memòries, sovint recullen aquestes activitats en forma de llistats que més
enllà d’enumerar-les expliquen ben poca cosa del rol que desenvolupa l’usuari. A les
entrevistes en general tampoc es va aconseguir aprofundir massa en el tema, més enllà
d’algunes entitats amb majors trajectòries en aquest àmbit d’intervenció. En certa manera, es
percep que existeix un imaginari professional que obligaria “moralment” a fer aquestes
accions perquè es pressuposen positives pels usuaris, però amb una manca de reflexió sobre
els efectes reals de la participació en cadascuna de les activitats i en cadascun dels usuaris,
posant sovint totes les activitats al mateix sac.
Quan observem aquests llistats d’accions comunitàries realitzades, veiem com en la seva gran
majoria s’emmarquen en dates concretes: una jornada festiva a l’entitat o la diada de Sant
Jordi. Si bé, es cert que no podem menystenir la importància de la participació dels usuaris en
aquests actes com a mitjà de coneixença de l’entorn més proper i de la cultura del país
d’acollida, a la vegada tampoc podem magnificar-les, al tractar-se d’activitats que s’inicien la
mateixa jornada que finalitzen. En el millor dels casos, hi ha un treball prèvi preparatòri per a
la participació de l’esdeveniment que pot donar més o menys marge pel desplegament de
metodologies de treball, però sovint aquí s’acaba.
La curta durada en el temps i la poca continuïtat de les accions impedeixen desenvolupar una
mirada comunitària que fomenti el coneixement de la societat d’acollida i les relacions
interpersonals que permetin una inserció real de les persones en el teixit social del barri on
resideixen.
Existeix un grup de dones en una de les entitats gestores que pel que s’ha pogut detectar
funcionaria com a generador de vincles entre les dones usuàries. No obstant, no es disposa
d’informació suficient sistematitzada com per avaluar-ho en aquest informe. En qualsevol cas,
les tres dones participants del grup amb les que es va poder parlar afirmaven que: “es lo mejor
de [nom entitat gestora]” o fins i tot “Cada dia pienso cuando toca ir com chicas (...) he visto
que no estar sola” (SBPI, GDP). La mirada entelada de la dona usuària que va pronunciar
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aquestes senzilles i sinceres paraules no es pot trascriure a l’informe, però denota la
importància que té per ella disposar d’aquest espai compartit.
Participar en activitats conjuntes trenca amb l’aïllament i pot generar vincles grupals, sentit
comunitari i possibilitats d’establir relacions significatives i valuoses entre els membres del
grup. D’altra banda, l’oportunitat d’aprendre i de desenvolupar habilitats, tant pràctiques com
socials, té efectes reforçadors sobre els individus i sobre el col·lectiu que conformen. La prova
que es va reeixint en l’assoliment de l’autonomia és que s’experimentin modificacions en els
comportaments personals que facin créixer l’autoestima i la confiança de les persones
usuàries, i se les estimuli a plantejar-se nous reptes perquè se’n vegin capaços. Aquesta però,
no hauria de ser una tasca realitzada de manera exclusivament individual, sinó compartida.
La creació de grups permeten compartir experiències i aprenentatge mutu, generant
sensacions positives que desvetllen l’empoderament individual a través d’actituds resilients
que poden esdevenir encomanadisses. Les actituds s’irradien de mica en mica a la resta de
membres, es cohesiona el grup i els èxits individuals i col·lectius assolits refermen, gràcies a les
sensacions positives que desvetllen, tant l’empoderament individual com el grupal. En aquests
casos, es donen una sinergia i una reciprocitat entre ambdós nivells de l’empoderament que
en multipliquen els efectes beneficiosos.

5.14 Prestacions econòmiques
Comparant les dades d’ajudes de SNAI amb Nausica veiem que les ajudes econòmiques de
Nausica s’han basat principalment amb els criteris de SNAI, amb unes desviacions molt menors
focalitzades en els diners de butxaca que serien lleugerament superiors en el cas de Nausica.
La resta de serveis que es sufraguen a través del programa serien pràcticament els mateixos.
En cap de les 13 entrevistes realitzades els usuaris han manifestat que precisin de més suport
en aquest tipus d’ajudes, ans al contrari, s’han detectat casos que han arribat a afirmar: “Que
más queremos? Es un privilegio estar aquí, no puedo pedir más” (SBPI,HR)
Taula 34. Nº d’ajudes atorgades i cost per beneficiari durant l’estada a dispositiu d’acollida
Nº ajudes
Cost per
beneficiari
Nº ajuts farmàcia
60
65,9
Nº ajudes Educatives
46
144,8
Nº ajuts diners butxaca
98
278,8
Nº ajudes formatives
88
149,1
Nº ajudes Transport
98
334,2
Nº ajudes per oci
15
26,7
Nº ajudes vestuari
74
121,7
Nº ajudes altres: Especificar : estris llar,
32
125,2
ferreteria, manteniment, salut, petits
electrodomestics…
Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de “BBDD Entitats” 2016-2017.

4.12.2 La gestió de les ajudes econòmiques
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El programa inclou l’aplicació d’aminoracions en base els ingressos, tant en el dispositiu
d’acollida com en el dispositiu d’intervenció social i ajudes econòmiques, però en el disseny
incial no s’expliciten ni les quanties (€) sobre les que es disminuirà l’ajut, ni la proporció
d’aquesta reducció. Davant de la indefinició de criteris, tal i com s’alertava a l’avaluació del
disseny del programa existeix el perill de la no realització d’aminoracions. Durant la
implementació dels dispositius les entitats han anat dissenyant diversos criteris
d’aminoracions però manifesten la dificultat de la seva aplicació degut a l’heterogeneitat de
perfils i situacions per les que travessen els usuaris en diferents moments de la seva estada al
programa.
Segons les dades a les que hem tingut accés al dispositiu d’intervenció social i ajudes
econòmiques les aminoracions s’haurien aplicat com a mínim en un mes al 2% de la població
atesa i en dispositiu acollida al 15% de la població, no disposem de dades sobre la durada
d’aquestes aminoracions però segons afirmarien els professionals han estat puntuals, i segons
sembla difícilment han superat els dos mesos en les reducció. Desconeixem també el valor
total de les aminoracions aplicades però tenint en compte el que s’ha explicat fins ara
difícilment tindrà un impacte significatiu sobre el cost total del projecte.
En qualsevol cas les aminoracions es produeixen per motius d’inserció laboral formal, i per tant
per la disposició d’ingressos per part d’aquells usuaris/unitats familiar. El 82% de les
aminoracions s’han produït en usuaris unipersonals i només el 18% s’ha concentrat en unitats
familiars. En relació a les unitats familiars on s’han aplicat aminoracions responien a perfils de
dos progenitors amb un 1 sol descendent a càrrec.
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6. DERIVACIONS PER LA INTERVENCIÓ
La intervenció de les entitats gestores en els diversos àmbits de treball, no és una intervenció
en solitari, ans al contrari en pràcticament tots els àmbits el paper de les entitats gestores és
precisament el de cercar activitats i programes que s’adaptin a les necessitats de les persones
usuàries per tal de derivar-los. Tant és així, que el programa des del seus inicis ha derivat
usuaris a diferents centres, entitats socials o programes de l’administració pública, fins a un
total de 120 organismes implicats, per tal de donar una resposta integral a les
problemàtiques de la població.
L’àmbit on més deriven les entitats és el laboral, amb un important pes de les entitats externes
en la intervenció total (88%), a l’altre extrem trobem les traduccions i interpretacions on
només 10 usuaris haurien fet ús d’aquest servei, la meitat dels quals s’haurien realitzat a les
pròpies entitats gestores. En l’àmbit de les traduccions es detecten dificultats per disposar de
professionals amb coneixement de llengües mongòliques. En l’àmbit formatiu i el de salut, es
deriva en la seva totalitat a entitats externes o centres educatius i de salut.
Gràfic 6. Distribució del nombre d’usuaris derivats entre entitats gestores i entitats externes
50,0

Traducció

70,2

0,0

100,0
22,0

Psicològica
Lingüística

82,7

29,8

Residencial
Salut

78,0

15,7

84,3

Formativa 0,0
Laboral
Jurídica

50,0

17,3

Comunitària

100,0

12,0

88,0
45,5

% Usuaris derivats a entitats gestores

54,5

Número d’usuaris
10
98
57
81
41
83
64
100
55

% Usuaris derivats entitats externes

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de l’Enquesta de valoració de les derivacions (2016-2017).

La derivació tindria molts avantatges, que van des de proporcionar una atenció
especialitzada adequada que no sempre poden oferir les entitats gestores optimitzant
recursos existents a la ciutat i alleugerant les tasques dels professionals de referència, fins a
possibilitar una major responsabilitat i adquisició d’autonomia per part de les persones
usuàries, que han de desplaçar-se a un altre lloc, al mateix temps que amplien la xarxa
relacional. Però, a la vegada aquest model precisa, d’una banda, d’un important
coneixement dels recursos existents a la ciutat per part de les entitats i els seus professionals
i, per l’altra, d’una exemplar coordinació entre programes que no sempre es produeix.
En relació al primer repte, relacionat amb el coneixement de programes existents als territori,
es detecta un cert desconeixement i desconfiança (característiques que acostumen a anar
juntes) del rol dels centres de serveis socials. I sobretot, s’observa manca de coneixements
vinculats al mercat laboral, no només en termes de prospecció d’empreses, sinó
d’acostament aquestes i de ser capaces d’actuar com a intermediadores entre les persones
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usuàries i el mercat laboral. A la vegada, sovint els professionals són incapaços de desxifrar el
tipus d’intervencions que ofereixen cadascun dels programes d’inserció laboral on deriven els
usuaris, donant la sensació que en molts casos s’actua per inèrcia i per vincles previs amb els
programes no tant pensant en la utilitat que un o altre programa pot brindar a cadascun dels
usuaris partint de les seves característiques personals i les necessitats formatives i
competencials per les que travessa l’usuari.
Vinculat amb aquest aspecte, els seguiments que es realitzen sovint poden quedar en un mer
tràmit sense entrar a valorar l’aprofitament que l’usuari està fent dels recursos oferts per
entitats externes. En general les entitats arriben a assegurar que no poden fer seguiments
perquè determinats programes no contemplen la possibilitat i sovint només reben el feedback
dels propis usuaris.
Per tal d’aproximar-nos a aquests aspectes, es va dissenyar una eina a mode de prospecció de
les valoracions que les entitats gestores feien de cadascuna de les entitats segons àmbit
d’intervenció. Així, els professionals de cadascuna de les entitats gestores han respost a una
escala de l’1 al 5, sent 1 gens satisfactori i 5 molt satisfactori, els ítems que s’han puntuat han
estat el temps de resposta, el seguiment, el tipus d’intervenció i la valoració global de
cadascuna de les derivacions. Els resultats es mostren a la següent taula.
Taula 35. Derivacions segons àmbit d’intervenció i mitjanes de valoracions (2016-2017)
Tipus de
derivació
segons àmbit
d'intervenció

Perce
ntatg
e
sobre
el
total
de
deriv
acion
s
8,5
16
13,7
15,1
5,7
11,3
7,5
10,4
1,9

Ràtio de
derivacio
ns per
usuari

Temps
Resposta
Diferèn
cia
valoraci
ó
mitjana

Seguiment
Desv
.

Diferèn
cia
valoraci
ó
mitjana

Des
v.

Tipus
Intervenció
Diferèn
cia
valoraci
ó
mitjana

Des
v.

Satisfacció
Global
Diferèn
cia
valoraci
ó
mitjana

Des
v.

Jurídica
0,14
-0,04
0,99
-0,3
1,49
-0,2
1,04
-0,04
Laboral
0,26
0,05
0,74
0,17
1,17
0,21
0,80
0,08
Formativa
0,22
-0,10
0.77
-0,15
1,32
0,04
1,5
0,08
Lingüística
0,24
-0,10
0,98
-0,14
1,38
0,06
0,73
-0,07
Psicològica
0,09
0,90
0
0,75
0,79
0,67
0,49
0,73
Salut
0,18
0,23
0,81
0,21
1,29
0,33
0,91
0,28
Residencial
0,12
0,09
1,22
-0,03
1,59
-0,5
1,52
-0,47
Comunitària
0,16
0,45
0,51
0,32
0,81
0,2
0,83
0,35
Traducció
0,03
0,15
0,5
1,17
2,5
0
2,44
-0,1
Interpretació
Serveis
9,9
0,16
-1,1
1,32
-0,83
1,56
-1,1
1,59
-0,81
Socials
Municipals
Valoració mitjana derivacions
4,1
0,97
3,83
1,42
4
1,24
4,1
Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de l’Enquesta de valoració de les derivacions (2016-2017).

0,85
0,79
1,05
0,83
0,38
0,71
1,31
0,51
0,81
4,51

2,19

La valoració mitjana de totes les derivacions giraria entorn a 4 punts corresponents a una
valoració satisfactòria. Les puntuacions més baixes es concentrarien en el seguiment, tot i
que aquest ítem no influenciaria en la puntuació de la satisfacció global del programa, el
que posa de manifest que alguns professionals han normalitzat que determinades
intervencions no precisen de seguiment. En canvi, la satisfacció global estarà fortament
influenciada pel tipus d’intervenció49: “Nosaltres particularment, clar que necessitem que la
resposta sigui el més ràpida possible, sobretot en casos de salut, però per nosaltres el que és
important és el tipus d’intervenció que fan amb els usuaris.” (PT6)
49

Amb una correlació de 0,844 i p<0,001.
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En relació als àmbits d’intervenció de les entitats on es deriva les entitats que treballen
aspectes psicològics (amb una paper rellevant d’exil) aconseguirien la puntuació màxima en
diversos ítems, seguida d’aquelles que ho fan en l’àmbit comunitari i la salut.
En l’àmbit laboral les valoracions dels professionals són positives en els 4 ítems recollits. Les
diferències més destacables es troben en relació al seguiment d’aquells usuaris derivats a
programes de l’administració pública, i sorprenentment a les pròpies entitats del programa
Nausica. Aquesta puntuació més baixa es deu per una banda a què l’administració realitza
menys seguiments de l’usuari i en el cas de les entitats a programa, perquè les expectavives
dels professionals eren superiors .
Sense cap mena de dubte, els centres de serveis socials serien els més mal parats a
l’enquesta amb puntuacions inferiors a 4 amb una diferència mitjana d’entorn a 1 punt en
relació a la resta. Tot i així, tindrien una puntuació entorn a 3, millorable però acceptable. El
que destaca és la diferència entre les derivacions a uns centres de serveis socials o altres, i
també en un mateix centre d’aquí que les desviacions siguin superiors a 1.

Taula 36. Valoració dels casos derivats a serveis socials municipals
Serveis
Socials
Municipals

Mitjana
puntuació
Desviació

Temps de
resposta
3,00

Seguiment
3,00

Tipus
d’intervenció
2,94

Valoració
global
3,29

1,342

1,118

1,197

1,007

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de l’Enquesta de valoració de les derivacions (2016-2017).

Per tal d’aprofundir en els motius d’aquestes puntuacions per sota de la mitja en altres serveis
i programes, i en la dispersió entre centres, o en un mateix centre, s’ha recorregut a les
entrevistes als propis professionals de Nausica. Cal destacar que en els discursos les
valoracions no són ni molt catastrofistes, ni dramàtiques i que segons sembla les relacions han
millorat a mesura que s’ha consolidat.
En un inici les entitats gestores accedien a CSS per la via ordinària, sol·licitant hora per
internet i mantenint-se a l’espera dels tempus marcats pels CSS (espera mitjana 1 mes
aprox.), això generava un cert neguit a les entitats ja que hi havia casos d’urgència que era
imprescindible que fóssin resolts en un període de temps determinat. Davant d’aquestes
situacions, en molts casos, s’opta per agilitzar el contacte mitjançant correu electrònic
adreçat directament als treballadors dels CSS i inclús hi ha centres on hi ha una implicació
directa de la direcció de CSS.
“Això ens ha facilitat moltíssim la nostra tasca, perquè podem resoldre situacions en els
terminis en què ho necessitem, sense desesperar-nos.” (PT6)
Comparant les puntuacions per centres i fase d’atenció (2016-2017) veiem com, efectivament,
la valoració que fan les entitats dels centres on s’han aplicat aquest mesures més
personalitzades millora, sobretot el temps d’espera i el seguiment.
En alguns casos, es parla d’una baixa implicació de serveis socials que també, s’aniria
corregint amb el pas del temps però que encara existeixen dificultats per vincular usuaris a
serveis socials des del moment d’entrada al programa.
“Tenim la sensació, crec que compartida no només nosaltres de què se’ns
espolsen, com si el Nausica fos etern i pogués donar resposta a tot.” (PE4).
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“Potser no és que no s’impliquin, però si que no s’impliquen en el moment que
l’usuari ho necessita, que és des de l’inici”.(PT2).
“A correcuita després tot és molt difícil, han de sortir usuaris, i no poden sortir, i
aleshores tot és molt complicat. No podem esperar a vincular-los quan han de sortir”
(PE1).
Aquesta situació, pot ser fruit de què Nausica és un programa integral que dona resposta a la
cobertura de necessitat, de manera que des de CSS es pot fer la lectura externa de què no es
tracta de situacions d’urgència com a les que poden estar acostumats en el seu dia a dia.
També, s’han detectat dificultats de comunicació tant pel que fa a l’accessibilitat als
professionals com els termes emprats. El que es podria sintetitzar en una manca de fluïdesa
en les relacions mantingudes i una utilització del llenguatge diferenciat amb múltiples
interpretacions que no s’acaben d’aclarir.
“Jo penso que no ens entenem. No sé, és una sensació que tinc. Tot costa molt i jo
ho entenc, van molt carregats de feina, i no arriben. Però després tampoc hi ha res clar al
web que et permeti evitar la trucada, saps que et vull dir? (PE4)
I un desconeixement del catàleg de serveis socials.
“Necessitaria un tríptic que m’expliqués bé, que ens poden oferir els CSS, saps? una
cosa senzilla que sapiguessim que allà els nostres usuaris tindrien aquesta opció i aquesta
altra.” (PT3)
“(...) a ells crec que els passa el mateix, ara pot ser no tant, però tinc la sensació
que al principi sentien la paraula Nausica, i era allò de : oh no, refugiado!. Crec que no
sabien com havien d’actuar. Al principi no sabien que era Nausica i ens deien : truqueu al
Saier! I nosaltres ens quedàvem: ups!”. (PT2)
Els tràmits de caràcter més burocràtic com consultes concretes o l’el·laboració d’informes per
accés a beques de formació o ajudes per al pagament de serveis no coberts al programa -com
podrien ser unes ulleres per un usuari-, s’han agilitzat a través del contacte via correu
electrònic. No obstant, caldria continuar treballant per millorar el vincle dels usuaris amb una
certa antel·laboració a la sortida del programa.
Taula 37. Atenció de la població usuària als centres de serveis socials (2016-2017)
Centres de serveis socials

Gràcia

Coll-Vallcarca
Carmel

HortaGuinardó
Nou Barris
Districtes de
Barcelona

Usuaris derivats (%)
Per
centre
4,76

Places per
districte
/%)

4,76

0

0

17,46

33

30

29,82

28

28

30,16

33

38

11,11

6

5

3,17

Vall d'Hebron

14,29

Torre Baró

20,30

Ciutat
Meridiana
Trinitat Nova

Per districte

Pisos per
districte
(%)

4,76
4,76

Franja Besós

7,94

Sant
Andreu

Sant Andreu

22,22

Clot-Camp de
l'Arpa
Poble Nou

1,59

Sant Martí

6,35

89

Fora de Barcelona

Badalona

Sant Martí Verneda
Badalona

3,17
6,70

6,70

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de l’Enquesta de valoració de les derivacions (2016-2017).

En general els centres de serveis socials on més es deriva, com és lògic, són aquells que
concentren més habitatges i usuaris, encara que hi intervenen altres CSS de districtes o fora de
la ciutat sense existència d’usuaris principalment per vinculació prèvia a l’entrada al programa
o per consultes no resoltes al centres de referència. Destacar que un 60% de les derivacions a
CSS es concentrarien als districtes de Sant Andreu i Nou Barris.

7. SORTIDES DE PROGRAMA
Durant els 20 mesos avaluats50 han passat pel dispositiu d’acollida un total de 98 usuaris
diferents, i s’ha gestionat la sortida de 30. L’any 2017, van entrar a programa 61 persones i 27
en van sortir. De les 27 que van sortir, 21 havien entrat l’any 2016. De manera que l’any 2017
només van sortir del programa el 10% de les persones que van entrar el mateix any.
Taula 38. Sortides de programa segons fase d’entrada
Total Usuaris diferents atesos en
dispositiu acollida (2016-2017)

Sortides 2016

N
98

%

Sortides 2017

3

Total
sortides
2016 -2017

Usuaris 2016

Usuaris 2017

21

6

3,1%

27,5%

30
30,6%

Font: Elaboració pròpia a partir de “BBDD Gestió i ocupació de places”, 2016-2017.

Més enllà d’aquesta introducció genèrica a partir dels resultats d’atenció a usuaris diferents,
on s’entreveu que no s’està produïnt el recanvi de població previst, a continuació ens
centrarem en els temps d’estada al programa i en el tipus de sortides. En qualsevol cas, amb
aquestes dades ja es perceb la tendència a sobrepassar els temps d’estada màxima marcats
pel programa.

7.1. Temps d’estada al programa
La mitjana d’estada a Nausica dels usuaris actius l’any 2017, ha estat de 249 dies, entorn a 8
mesos. La mitjana ens ubica com a punt mig de la mostra, però té un gran inconveninet i és es
veu afectada si un valor s’eleva o disminueix en comparació amb la resta . Per aquest motiu,
en els temps d’estada al tenir una distribució irregular (temps màxim 514 i temps mínim 10
dies) la mediana és una referència més ajustada com a valor central, i és de 229 dies. En
qualsevol la diferència entre la mediana i la mitjana és menor a un mes.
Taula 39. Temps d’estada a dispositiu d’acollida

50

Recordar que l’avaluació avarca el període des de l’inici del dispostiu d’acollida a l’abril del 2016 fins a
data de 31 de desembre de 2017.
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Temps d’estada
En dies

En mesos

Mitjana

249,37

8,31

Mediana
Moda
Desviació
Mínim
Màxim

229,00
205
139,3
10
512

7,63
6,83
4,6
0,33
17,06

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de “BBDD Usuaris” 2016-2017.

La traducció en nombre de pròrrogues seria que al 37,1 % de la població adulta que ha passat
pel programa no se li ha tramitat cap pròrroga, i el 27,1% de la població se l’hi haurien
concedit 3 mesos més (data de 31 de desembre de 2017). No obstant, el 35,8% ocupen 25
places (adultes) durant un període superior a 9 mesos. Aquesta població, amb dificultats per
sortir de Nausica, representa una tercera part de les places anuals vigents ocupades per adults
l’any 2017. Si fem una projecció amb el perfil d’usuaris que han entrat a programa a finals
del 2017 podem pensar que la població amb greus dificultats per trobar una sortida del
programa podria veure’s incrementat al llarg del 2018, donats els perfils d’exclusió que es
troben actualment al programa.
Taula 40. Temps d’estada al programa segons característiques
Diferència
mitjana
general

46
24
6
2
38
32
7
52
10
4
2

Dies
estada
mitjana
234
279
174
455
206
301
295
229
259
335
440

15
11
12
28
2
2
5
25

227
286
270
272
298
292
321
242

-23
+36
+20
+23
+49
+42
+72
-7

Dimensió

Característica

N

Gènere

Home
Dona
Menors de 25 anys
Majors de 55 anys
Unipersonal
Unitat familiar
Monomarentalitat
0 menor
1 menor
2 menor
3 o més menors
menors
Menors de 25 anys
Entre 25 i 29 anys
Entre 30 i 34 anys
Entre 35 i 54 anys
Entre 55 i 64 anys
65 anys o majors
Sense Estudis
Estudis bàsics

LGTBI
Tipus de llar

Famílies segons nº de
menors al càrrec

Intervals d'edat

Nivell d'estudis

91

-16
+30
-61
+206
-44
+52
+46
-20
+10
+86
+291

Desviació

+
+
++
+
+
+
+
++
+
+
++
++
+
+

Nivell de castellà
a l’entrada

Prèvia estada a SNAI

Estudis mitjans
Estudis superiors

13
27

258
226

+9
-23

++
++

No entén

21

306

+57

Entén

10

208

-41

+++

Parla

19

263

+14

+

Escriu

21

199

-50

++

Sí

52

331

+81

+

No

18

219

-30

++

Desviació : +++ < 60, ++ < a 90, + < inferior a 120, X < superior a 120
Font: Elaboració pròpia a partir de “BBDD Usuaris” 2016-2017. N=70 població adulta.

Perfils de major estada al programa
 LGTBI majors de 55 anys: 455 dies
 Famílies amb 3 o més menors al càrrec: 440 dies
 Sense estudis: 321 dies
 No comprensió del castellà: 306 dies.
7.2 Tipus de sortides del programa Nausica
Tenint en compte, la tendència d’allargar les estades al programa, i la sensació dels
professionals que es troben amb un nombre important de casos de persones que no saben
com donar-los una sortida més enllà del programa Nausica (32,8% tindria estades majors a 12
mesos), existeix en l’imaginari un pensament erroni de què sortir del programa és un èxit, la
qual cosa perdria tot el sentit del programa. Tenint en compte els resultats que s’han anat
presentat al llarg de l’informe: un èxit del programa seria sortir-ne amb un temps mitjà
inferior a 9 mesos, sempre que la sortida fos havent assolit l’autonomia, però com veurem a
continuació aquesta no sembla ser la sortida majoritària.
Observem doncs, entre les 30 persones que han sortit del programa en quines condicions ho
han fet. Veiem com hi ha tanta proporció de persones que surten del programa per expulsió
com persones que ho fan amb una autonomia personal, social i econòmica (24,1%). I és que
malgrat que a sortida majoritària del programa es produeix amb autonomia (51,7%) aquesta
no sempre inclou l’atuonomia econòmica, perquè la població pot sortir amb insercions laborals
molt precàries degut als minsos ingressos derivats del treball i a contractes de treball temporal
que posen en risc l’autonomia de l’individu i/o la unitat familiar. Un 10,% de la població
abandonaria el dispositiu i un 6,9% a l’acabar la seva estada iniciaria vies d’arrelament
principalment amb el suport d’altres programes.
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Gràfic 7. Tipus de sortides del programa

24,1%

Expulsió

10,3%

6,9%

Abandonament del dispositiu

27,6%

Arrelament

24,1%

Sense autonomia econòmica

Autonomia

Font: Elaboració pròpia a partir del seguiment dels registres i entrevistes a professionals. (No s’inclou un 6,9% que ha estat
impossible reconstruir).

Expulsió
El 24,1% de les sortides del programa han estat per expulsió. Els motius d’expulsió s’han
produït per incompliment de la normativa del dispositiu, com pot ser instal·lar a l’habitatge a
persones alienes al programa, i tenir actituds violentes de tipus verbal i/o físic amb companys
de pis o en l’àmbit intrafamiliar. Pel que fa al nombre d’agressions que s’han produït al llarg
del programa hem de destacar que malgrat que no les podem menytenir han estat casos
aïllats.. En aquest sentit, destacar l’enorme tasca de contenció i prevenció que desenvolupen
els professionals en situacions de conflicte que poden anar apareixent al llarg de l’estada de les
persones usuàries del dispositiu, i que sense aquests professionals podrien haver acabat
derivant en actituds violentes.
Pràcticament la totalitat d’aquestes persones que han estat expulsades del recurs, tenen la
intenció de continuar residint a la ciutat, sense disponibilitat de recursos que els garanteixin
l’accés a sostre, de manera que surten amb un risc elevat d’entrades i sortides de serveis
d’atenció a la ciutat. Sense oblidar que el 86 % de les persones que s’han expulsat del recurs,
encara restaven a l’espera d’una resolució de la sol·licitud, i per tant, un part d’aquests es
poden trobar amb denegacions en els propers mesos.
El perfil d’usuari respon al d’home sense unitat familiar, amb nivells formatius inferiors a
l’educació primària. No disposen d’ingressos regulars més enllà del programa Nausica, però si
en canvi de feines puntuals a l’economia informal. Tenen una estada mitjana al recurs de 194
dies. L’edat mitjana és de 30 anys.
Es tractaria d’usuaris amb dificultats d’identificar situacions de risc que poden provocar-li un
conflicte emocional. En cas de conflicte es mostren inestables, amb conductes alterades que
els porten a perdre el control o bloquejar-se. Acostumen a tenir actituds impulsives i dificultats
de planificació. Tenen coneixement dels recursos públics existents i habilitats per a aconseguir
entrar a programes i ajudes. En un inici demostren una important capacitat d’adaptació al
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medi, fins al moment en què entren en desacord, aleshores intenten imposar el seu punt de
vista. Marquen distàncies amb les persones que pensen diferent. Es mostren poc participatius i
col·laboradors amb els tècnics a excepció de si detecten poder-ne treure un benefici immediat.
Actituds passives i es mostra a la defensiva. Arriben al recurs amb un coneixement destacable
del castellà en relació a la resta d’usuaris.
Taula 41. Aplicació dels criteris d’expulsió
Criteris d’expulsió

Aplicació

Detecció de casos

Incompliment del pla de treball acordat.
Abandonar voluntàriament de forma injustificada una plaça.
No participar o no col·laborar en les activitats proposades per la Entitat.

Sí
Sí
No

Sí
Sí
Sí

No destinar l’ajuda concedida a l’objectiu per la que s’ha atorgat, o no
presentar l’adequada justificació definida per la Entitat.

No

Sí

Percebre una ajuda pel mateix concepte que hagi sigut concedida per
una altra Entitat, Administració o organisme públic i que resulti
incompatible.
Incórrer en falsificació de documents per part del sol·licitant.

No

No

No

No

Incompliment de les obligacions i compromisos que corresponguin al
destinatari, i sota signatura del contracte social amb la Entitat.

Sí

Sí

Quan per dret o omissió es vulnerin els drets d’altres residents o dels
tècnics que hi intervenen i/o quan es dificulti greument la convivència.
Atenció especial a temes vinculats a violència masclista.

Sí

Sí

Font: Elaboració pròpia a a partir de la consulta dels registres i entrevistes a professionals d’atenció.

Els criteris d’expulsió del programa en general s’han aplicat correctament, amb una certa
flexibilitat i avisos recorrents sobretot en els casos d’incompliment del pla de treball o de no
col·laboració amb les activitats proposades. No obstant, no s’han aplicat les mesures
necessàries en un cas en què no es destinava l’ajuda concedida a l’objectiu pel qual s’havia
atorgat.

Abandonament
Les persones que abandonen el programa representen un 10,3% de les sortides. Cap
d’aquestes persones encara no han resolt la seva situació legal al país. El perfil de persones
que abandonen el programa correspon generalment al de persones molt joves amb una edat
mitjana de 24 anys, amb una baixa percepció dels riscos i de la seva situació de
vulnerabilitat. Es tracta d’un perfil acostumat a trajectòries de vida al carrer i a aconseguir
ingressos a través de l’economia informal. Disposen de poca informació sobre els recursos
públics de la ciutat, i amb un gran desconeixement dels idiomes oficials, malgrat portar de
mitjana 28 mesos a la ciutat.
Acostumen a tenir actituds desconfiades i poc flexibles, i amb baixa motivació cap a
l’aprenentatge. Els tècnics manifesten moltes dificultats per intervenir ja que tenen maneres
d’operar inestables i no mostren un apropament ni col·laboració cap als professionals. La seva
estada mitjana és de 67 dies.
Les situacions extremes que han hagut de superar al país d’origen o durant els procés
migratori, els han permès desenvolupar estratègies de supervivència pròpies, que en ocasions
entren èticament en contradicció amb l’acceptació de determinades ajudes socials. A mode
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d’exemple, detectem una renuncia a l’oferta de determinats serveis d’inclusió de la ciutat,
perquè no volen sotmetre’s a la normativa dels serveis i en especial als règims horaris dels
possibles habitatges que se’ls puguin proporcionar. En aquest sentit Nausica és atractiu per la
seva flexibilitat i l’accés a un habitatge que malgrat ser compartit no hi ha un control exhaustiu
sobre les entrades i sortides, però com veiem hi ha una important taxa d’abandonament del
recurs (1 de cada 10 persones del programa).
La tutela de l’administració i el xoc cultural, juntament amb les experiències viscudes en bona
part de vida a carrer fan que no se sentin còmodes amb el projecte: Aquí caldria diferenciar
entre aquells que malgrat això, protagonitzen diferents entrades i sortides de programes
socials i aquells que desapareixen, ja sigui perquè remprenen el seu trajecte migratori cap a
altres indrets de l’Europa o perquè retornen a la vida al carrer.
Arrelament
Es disposen de pocs casos de sortides per arrelament, de manera que el perfil que es presenta
a continuació, és poc significatiu. Malgrat que presentem les dades de les sortides per aquest
motiu que s’han donat des de l’inici del programa, ja s’entreveu que al llarg del 2018 es
produiran més sortides d’aquestes característiques amb perfils molt heterogenis, com poden
ser casos d’unitats familiars procedents d’Europa d’Est que ja van entrar amb denegacions de
protecció internacional, o que s’han produït durant l’estada a Nausica.
Fins el moment, es tracta d’homes entorn als 30 anys, que han fet el procés migratori sols
procedents de l’Africa Subsahariana. Alguns d’ells ja provenien de SNAI i van entrar a
Nausica amb la sol·licitud d’asil denegada. A l’entrar al programa disposen d’un nivell de
castellà que els permet tenir una conversa en aquesta llengua, a la sortida tenen un
important domini del castellà i alguns s’inicien enel català. Tenen coneixements dels
recursos de la ciutat i saben utilitzar-los convenientment. Durant l’estada al recurs,
destaquen per una molt bona convivència amb la resta de companys i col·laboren amb els
tècnics i s’esforcen en el seu procés de millora. La seva vulnerabilitat està associada a la
situació d’irregularitat al país i la impossibilitat d’accedir a un contracte laboral.

Sortida sense autonomia econòmica
El 27,6 % de les sortides del programa responen a població que en l’àmbit personal i de
competències ha adquirit a través del programa nivells òptims d’autonomia, també en
llengua castellà, però encanvi surten sense autonomia econòmica o excessivament baixa,
amb un risc de trobar-se en situació d’exclusió laboral en els propers mesos. Amb l’afegit
que el 25% d’aquests, en el moment de sortida, se’ls havia denegat la sol·licitud d’asil, i el
75% restant es trobaven a l’espera de la resolució. De manera que una important part
d’aquesta població en els propers mesos es pot trobar sense recursos econòmics i sense la
possibilitat de tenir accés al mercat laboral degut a la seva situació legal irregular.
Bona part disposen d’ingressos provinents de l’economia informal o en treballs molt puntuals i
en precari. Han tingut una actitud receptiva amb el programa, tot i que han mostrat la voluntat
de seguir al programa al veure’s amenaçats per la precària situació econòmica en la que es
troben. Acostumen a ser usuaris individuals o parelles sense fills, que en bona part havien fet
ús de SNAI.
Autonomia personal, social i econòmica
95

El 24, 1% de les sortides, són molt positives en relació al grau d’autonomia personal, social i
econòmica. No obstant, només el 29% tenen l’estatut de refugiat concedit, el 14 % inicia
procés d’arrelament i el 57% es manté a l’espera de resolució. Aquesta meitat de la població
que encara no ha resolt la seva situació legal, malgrat que ha sortit amb autonomia personal,
econòmica i social del programa pot fer un retrocés si se li denega la seva sol·licitud d’asil,
com ja s’ha detectat en alguns casos que han tornat a les entitats a demanar suport.
Taula 42. Síntesi de perfils, estada mitjana i reptes que plantegen cada tipus de sortides
identificades.

Perfil

Reptes

Estada
mitjana
51

Expulsió

Abandonament

Arrelament

Autonomia social i
personal sense
estabilitat econòmica

Home, sense
càrregues
familiars i
baixos
nivells
formatius
Voluntat de
continuar
residint a la
ciutat

Homes menors de
30 anys

Persones denegades
d’asil, sense càrregues
familiars.

Homes o parelles sense
menors al càrrec d'edat
mitjana

Sense itineraris

Disposen de
coneixements dels
recursos de la ciutat i
saben utilitzar-los

Tenen coneixements
dels recursos de la
ciutat i saben utilitzarlos i han adquirit nivells
competèncials en
llengües i incrementat
la seva ocupabilitat.

Resultats molt
positius en relació
a l'assoliment
d'atunomia i
inserció laboral

Sense
disponibilitat
de recursos
que els
garanteixi
l'accés a
l'habitatge
Sense
resolució de
la sol·licitud
d'asil
Risc de
recividisme
a la xarxa
normalitzada

Retorn a la vida de
carrer o fugida a
altres indrets
d'Europa

Han adquirit nivells
competèncials en
llengües i incrementat la
seva ocupabilitat.

No disposen de treball
estable i estan en
situació de
vulnerabilitat
econòmica.

Sense resolució
de la sol·licitud
d'asil

La seva vulnerabilitat està
associada a la situació
d’irregularitat al país i la
impossibilitat d’accedir a
un contracte laboral

Només el 29%
tenen l'estatut de
refugiat concedit,
el 14 % inicia
procés
d'arrelament i el
57% es manté a
l'espera de la
resolució d’asil.

194

67
+++

444
+++

Persones amb
denegacions
d'asil o a l'espera de
resolució
Risc de recividisme
en la xarxa
normalitzada.
222
+++

Sortides amb
autonomia
personal, social i
econòmica
No s’observen
tendències
significatives

293
+

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de la “BBDD Usuaris” 2016-2017 i entrevistes a població.
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Per conèixer més detalladament els dies d’estada al recurs, no n’hi ha prou amb les mitjanes de tendència central, sinó que
necessitem conèixer també la desviació que presenten els dies en la seva distribució respecte de la mitjana aritmètica de temps
d’estada, aquesta informació es pot llegir a partir de la simbologia: Desviació : +++ < 60 dies, ++ < a 90 dies, + < inferior a 120 dies,
sense símbol significa desviació superior a 120 dies.
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Taula 43. Síntesi de perfils segons risc de cronificació al programa i probabilitats de recividisme
Perfil de major risc de
cronificació al programa

Perfil de probabilitats recividisme

Variables menys
influents

Unitat familiar amb dos o més
fills

Homes menors de 25 anys

Gènere: no influiria tan el
gènere de la persona sinó
al pes relatiu de menors
al càrrec sobre les dones i
la situació de
monomarentalitat.

LGTBI menors de 25 anys
Monomarentalitat
Situació d’analfabetisme i de no
escolarització

Sortides sense inserció laboral o
inserció laboral en sectors marcats per
alta temporalitat vinculats al sector
serveis.

Desconeixement del castellà

Nivells d’estudis superiors

Perfil d’èxit amb
temps d’estada
òptima amb
inserció laboral
Unitat familiar
amb els dos
progenitors i un
únic menor al
càrrec.
Homes sense
càrregues
familiars

Sortides sense situació legal resolta
favorablement

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de la “BBDD Usuaris” 2016-2017 i entrevistes a població
usuària.
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8. IMPACTE DEL PROGRAMA EN L’AUTONOMIA
La principal dificultat de l’avaluació de l’impacte és que si bé podem aproximar-nos als
resultats que s’han esdevingut amb la intervenció de Nausica, necessitaríem saber quins
haguessin estat aquests en absència del programa, és a dir el contrafactual. Les dificultats
rauen en què els usuaris, com és lògic, no poden simultàniament estar i no estar en el
programa, per això per avaluar l’impacte necessitem d’una hipòtesi contrafactual que definiria
com creiem que hauria estat la situació en absència de Nausica. Com ja s’ha dit en capítols
anteriors, el programa ni tan sols disposa d’indicadors sobre el grau d’autonomia previ a
l’entrada del programa, i no ha estat possible disposar d’un grup de control que ens permetés
comparar graus d’autonomia entre persones que han passat per Nausica i aquelles que
potencialment podrien esdevenir-ne usuaris.
La comparativa d’aquests grups hagués estat útil per fer una estimació dels impactes del
programa sobre la població beneficiària. Davant d’aquestes restriccions, s’ha procedit al
disseny d’uns ítems de valoració de l’autonomia que han respòs els professionals, en funció de
com van arribar els usuaris i com han sortit o com es troben a la finalització del 2017 (amb un
mínim d’estada de 3 mesos).
Cal avisar que aquesta aproximació pot portar a biaxos en la percepció del professional, ja que
la lectura del procés estarà determinada per la lectura que se’n fa des del present.
Autonomia personal
• Controlar, d’afrontar i de prendre, per iniciativa pròpia,
decisions personals d’acord amb les preferències personals.
• Desenvolupar les activitats bàsiques de la vida quotidiana per
hom mateix, sense necessitat de suport.
• Disposar de la llibertat, seguretat i confiança d’emprendre nous
reptes siguin del tipus que siguin.
• Ser capaç d’assumir responsablement els seus actes.
Autonomia social/relacional:
• Mostra interès per activitats en grup.
• Participa activament en activitats grupals i/o comunitàries.
• Coneix els recursos de la ciutat i es desplaça sense problemes ni
necessitat de suport professional.
• Disposa d’una xarxa d’amistats i/o familiar.
Autonomia econòmica entesa com la capacitat de:
• Disposar d’uns ingressos mínims mensuals al salari
interprofessional (858,55€ prorratejats).
• No trobar-se en una unitat familiar amb intensitat del treball
molt baixa: inclou aquelles persones de 0 a 59 anys que viuen en
llars on els adults (de 18 a 59 anys) han treballat menys del 20%
del seu potencial de treball durant el darrer any.
• Almenys una inserció laboral durant l’estada al programa.
• Contracte laboral d’almenys 6 mesos.
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Sense autonomia: No
reuneix cap de les
característiques.

Baixa
autonomia:
Alguna vegada reuneix
una o dues
de les
característiques.
Autonomia Moderada:
reuneix sovint almenys
dues
de
les
característiques,
en
algunes ocasions.
Plena
autonomia:
reuneix
totes les
característiques, en la
majoria de situacions
quotidianes.

8.1 Resultats en l’autonomia de SBPI en dispositiu d’acollida
Taula 44. Impacte en l’autonomia personal, social i econòmica, segons gènere i resultats
d’autonomia moderada/plena. Diposositiu d’acollida
Tipus
d’autonomia

Autonomia
personal

Autonomia
social/
relacional

Autonomia
econòmica

Impacte

Es manté
el nivell
Increment
lleuger
Es manté
el nivell
Increment
lleuger
Increment
moderat
Increment
elevat
Es manté
el nivell
Increment
lleuger
Increment
moderat
Increment
elevat

Homes
%
(N=46)

Dones
%
(N=24)

Total
%
(N=70)

83,8

80,9

82,8

19,1

16,2

18,1

48,6

57,1

51,5

37,8

19,0

31,3

10,8

23,8

15,0

2,7

0

1,8

54,3

57,1

55,3

17,1

23,8

19,4

20,0

14,3

18,1

13,5

4,8

10,5

ENTRADA
Autonomia
moderada/
plena

+ 3 MESOS
Autonomia
moderada/
plena

Increment
Autonomia
moderada/
plena

77,1

82,8

+5,8

58,6

77,6

+19%

2,9

34,5

+31,6

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de “BBDD Usuaris” 2016-2017

Els resultats presentats inclouen a totes les persones adultes que han passat pel programa
amb una estada superior a 3 mesos en el moment de recollida de dades, entre aquestes hi ha
30 persones que ja han finalitzat l’estada, però la resta encara es troben al recurs i per tant es
previsible que una vegada finalitzat els resultats millorin. Tot i així, es detecten importants
impactes entre els que destacaríem:


Impacte més feble en volum es produiria en el personal, degut a què en el moment
d’entrada al programa més de la meitat de la població gaudiria d’una plena autonomia
personal. El que resulta interessant és que de les 16 persones adultes que entren en
programa sense autonomia personal o amb autonomia baixa es reduirien a 10 i la
previsió és que finalitzats els 12 mesos d’estada màxima només permaneixeran 2
persones adultes sense autonomia personal.
El dispositiu d’acollida en 20 mesos ha aconseguit un increment del 18,1% de
l’autonomia personal entre 70 persones adultes, independentment del nivell
d’atuonomia d’entrada dels usuaris. Augmentant en un 5,8% les persones amb
autonomia personal moderada o plena.



Impacte major del programa entre els usuaris es produiria en l’autonomia social, de
manera que la meitat de la població hauria aconseguit un millor aterratge i vincle a la
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ciutat i la vida comunitària que el que disposava abans d’entrar a programa. De 42
persones que entrarien al programa sense autonomia o baixa autonomia passats un
mínim de 3 mesos només serien 13 persones adultes.
El dispositiu d’acollida en 20 mesos ha aconseguit un increment del 49,5% de
l’autonomia social entre 70 persones adultes, independentment el nivell d’autonomia
d’entrada dels usuaris. Augmentat en un 19% les persones amb autonomia social
moderada o plena.


Impacte destacat en l’autonomia econòmica. El programa aconseguiria reduir els casos
sense autonomia econòmica, però no aconseguiria una plena autonomia econòmica. El
que estaria relacionat amb les dades d’inserció laboral que s’han presentat
anteriorment. El programa té resultats destacables en termes d’inserció laboral però
no en la qualitat d’aquesta, de manera que aconseguir una feina no estaria relacionat
amb l’assoliment de la plena autonomia econòmica, degut a la curta durada dels
contractes i els baixos salaris.Pràcticament no es detecten diferencies en l’increment
general d’autonomia entre homes i dones, però en canvi sí en el grau d’aquest
increment. Les pitjors condicions en què s’insereixen les dones al mercat laboral,
també queden reflectides en impactes més modestos en l’assoliment de l’autonomia
econòmica, principalment per l’elevada temporalitat dels contractes laborals als que
tenen accés.
El dispositiu d’acollida en 20 mesos ha aconseguit un increment del 44,7% de
l’autonomia econòmica entre 70 persones adultes, independentment el nivell
d’autonomia d’entrada dels usuaris. Augmentat en un 31,6% les persones amb
autonomia econòmica moderada o plena.

8.2 Resultats en autonomia de SBPI en dispositiu d’intrevenció social i ajudes
econòmiques
En relació als impactes en l’autonomia, si bé en el dispositiu d’acollida no s’havien detectat
retrocessos, en dispositiu d’ajudes econòmiques i intervenció social s’observen alguns casos.
En el cas de l’autonomia personal, la majoria de la població mantindria nivells òptims,
l’impacte major es produiria en increments, tot i que lleugers, d’autonomia social i relacional,
ja que el programa fomenta les relacions social sobretot en el si de l’entitat gestora, però
menys a nivell comunitari. Els resultats en relació a l’autonomia econòmica serien
pràcticament en la mateixa proporció negatius (21%) i positius (28,5%) la meitat de la
població es mantindria en nivell baixos d’autonomia, només la meitat d’aquesta
aconseguiria nivell d’autonomia moderada o plena.
Un dels motius explicatius de la disminució de l’autonomia econòmica de les persones
usuàries, es produeix perquè el moment d’entrada al programa és degut a que entren en
situacions en què estan a punt de perdre la feina, sabent que s’acaba el contractre recorren
abans al progama, i l’altra s’explicaria perquè el programa deixaria d’oferir ajudes
econòmiques.
Taula 45. Impacte en l’autonomia personal, social i econòmica, segons genere i resultats
d’autonomia moderada/plena. Dispositiu d’intervenció social i ajudes econòmiques
%

ENTRADA
Autonomia
moderada/

100

+ 3 MESOS
Autonomia
moderada/

Increment
Autonomia
moderada/

Autonomia
Personal

Autonomia
Social/relacional

Autonomia
econòmica

Disminueix

1,9

Es manté el nivell

90,2

Increment lleuger
Disminueix

7,9
1,9

Es manté el nivell

57,7

Increment lleuger

34,6

Increment moderat

5,8

Disminueix

20,6

Es manté el nivell

50,9

Increment lleuger

18,7

Increment moderat

7,9

Increment elevat

1,9

plena

plena

plena

94,4

96,1

+1,7

63,3

92,5

+20,2

59,6

50,9

-8,7

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació estadística de “BBDD Usuaris”, 2016-2017.
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9. COSTOS DEL PROGRAMA
9.1 Previsió inicial i pressupost real
El cost total del programa (calculat a partir de les justificacions de les despeses de les entitats)
ha estat de 1.198.676,37€52. Les despeses han estat sufrages per diversos organismes i
entitats, però el pes més important (87,2%) ha estat imputat a la Gerència de Drets de
Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona amb una despesa total de 1.045.520,95 €. La resta,
153.155,42€ (el 12,8%) ha estat subvencionat per altres administracions (Generalitat i
Diputació de Barcelona) i per les pròpies entitats.
Malgrat que ens manca la justificació d’una de les entitats, si comparem la previsió inicial de la
despesa imputada a Gerència de Drets de Ciutadania amb el pressupost real finalitzades les
dues fase la diferència és de 196.929,05 €.

Taula 46. Previsió inicial i pressupost real, 2016-2017.
Despesa imputada a 2016
2017
Gerència de Drets
de Ciutadania
Previsió inicial
293.173,00
949.277,00
Pressupost real
318.310,22
727.210,73
Diferència
25.137,22
-222.066,27

Total

1.242.450,0053
1.045.520,95
-196.929,05

Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió de les justificacions 2016 i 2017 de cadascuna de les entitats gestores i
la Mesura de govern de 11 de febrer de 2017.

Taula 47. Despeses del programa i part subvencionada per Gerència de Drets de Ciutadania (En €)

Despeses generals
Despesa real del programa
Despesa imputada a Gerència de Drets de
Ciutadania
Despesa imputada a Gerència Drets de
Ciutadania (%)

2016
2017 Total
361.889,12 836.787,25
1.198.676,37
318.310,22 727.210,7354 1.045.520,95
88,0

86,9

87,2

Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió de les justificacions 2016 i 2017 de cadascuna de les entitats gestores.

Com s’ha pogut constatar en les anteriors pàgines de l’informe, tant el nombre d’usuaris com
el tipus d’intervencions que s’han realitzat en un o altre dispositiu divergeixen en alguns
aspectes, per aquest motiu s’han desglossat. Aquesta ha estat una tasca enormement
complexa degut a què les entitats gestores del dispositiu d’intervenció social no han facilitat
52

La justificació de l’execici 2017 d’Accem no està disponible a maig de 2017, per aquest motiu
s’inclouen dades del pressupost.
53
A la Mesura de Govern de 11 de febrer de 2017, la suma del pressupost previst 2016 i 2017 és
incorrecta amb un import de 1.135.098,00.
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les dades. Fins al punt de què existeix la sospita de què en el dispositiu d’intervenció social
s’han atès persones de fora de programa i possiblement s’han imputat hores de treballadors
que no s’haurien destinat pròpiament a Nausica, sinó a altres programes d’entitat de refugi.
Aquesta possible desviació podria respondre a una estratègia de les entitats per justificar
majors costos provinents de recursos propis.
Malgrat les dificultats, s’ha fet una projecció del costos d’intervenció social i ajudes
econòmiques a partir de les ajudes que s’han proveït i el nombre d’hores i de professionals
destinats al dispositiu.

Taula 48. Despeses de l'activitat segons tipus de dispositiu del programa (En €)
Tipus de dispositiu
Residencial
Intervenció social i ajudes econòmiques

Despeses en
€
1.030.686,40
167.989,97
1.198.676,37

Total Despeses

Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió de les justificacions 2016 i 2017 de cadascuna de les entitats gestores.

9.2 Valoració dels costos directes
Per la valoració dels costos directes existeixen dues metodologies, la més habitual és el Topdown, un mètode senzill basat en el cost del programa dividit pel nombre total d’unitats de
servei proveïdes, en aquest cas seria Cost/Nº estades oferides. Aquí, però s’ha preferit utilitzar
l’altre mètode: el Bottom-up. A partir d’aquest mètode, conegut també com a microvaloració,
a continuació es detallen i quantifiquen la totalitat dels elements del serveis i la valoració els
costos per separat. Aquest és el mètode més acurat de valoració de costos, i permet calcular
el cost per cadascun dels elements del dispositiu d’acollida per tal de conèixer el cost estada.
Per tal de valorar els efectes econòmics de la gestió de places s’ha inclòs el cost segons
ocupació màxima i ocupació real.
Taula 49. Cost estada segons tipus de despesa per servei segons ocupació màxima i ocupació
real.
Màxima
ocupació
35.400
Estades
(€)
Habitatge

Ocupació
real 28.472
estades
(€)

Diferència
(€)

Resultat del
desequilibri entre
la màxima
ocupació i
l'ocupació real (€)

Total
despeses
(€)

Lloguer 55

3,16

3,92

0,76

21.740,92

111.610,24

Subministraments

1,30

1,62

0,32

9.115,05

46.124,64

Salaris gestió

4,50

5,52

1,02

29.041,44

157.165,44

Inversions

1,74

1,95

0,21

5.979,12

55.520,40

Altres: Assegurances,

2,88

3,59

0,71

20.215,12

55

Les despeses de lloguer en mercat lliure localitzades en els mateixos barris on es troben actualment i
amb les mateixes característiques (m2) incrementarien en 5,27€ el cost estada en lloguer, situant-se a
41,47€ el que es traduiria amb un impacte sobre el total del projecte en 150.047,44 €.
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102.214,48

manteniment,
inversions,
neteja,etc)
Total
Manutenció

Intervenció

13,58

16,60

3,02

86.091,66

472.635,20

Manutenció

3,39

4,21

N.I

N.I

119.867,12

Salaris gestió

0,30

0,45

0,15

4.270,80

12.812,40

Total

3,69

4,66

0,15

4.270,80

132.679,52

Salaris

10,08

12,53

2,45

69.756,40

356.754,16

1,94

2,41

0,47

13.381,84

68.617,52

12,02

14,94

2,92

83.138,24

425.371,68

29,29

36,2

5,99

173.500,70

Despeses derivades:
comunicacio,
desplaçaments,
material,etc.
Total
Total dispositiu d'acollida

1.030.686,40

Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió de les justificacions 2016 i 2017 de cadascuna de les entitats gestores.



Cost habitatge: El cost d’estada amb un aprofitament el 100% de les estades hauria
estat de 13,58€, però degut a l’elevada taxa de desaprofitament (19,4%) el preu estada
incrementaria +3,02€, arribant a 16,6€.
Representa el 45,8% del cost total de dispositiu d’acollida.



Cost manutenció: La manutenció complerta per usuari ha estat de 4,66€, en aquest
cas, no podem atribuïr que una gestió menys eficient de les estades hagi fet
incrementar el cost, perquè amb majors estades aquest cost també hauria
incrementat.
Representa el 12,9% del cost total de dispositiu d’acollida.



Cost intervenció: La despesa principal en la intervenció són els salaris, que
independentment de les estades el cost total hauria estat el mateix. El cost total de la
intervenció és de 14,94€.
Representa el 41,3% del total el cost de dispositiu d’acollida.

Taula 50. Cost estada segons serveis i % sobre el total de cost.
Serveis
Habitatge
Manutenció
Intervenció
Cost estada

Cost en euros
16,60
4,66
14,94
36,2

%
45,8
12,9
41,3
100

Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió de les justificacions 2016 i 2017 de cadascuna de les entitats gestores.

9.3 Cost d’oportunitat
El cost d’oportunitat és el valor que s’hauria pogut obtenir amb una utilització diferent de les
mateixes despeses. A la ciutat de Barcelona, existeixen diferents models d’intervenció en
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l’àmbit de l’exclusió residencial i alimentària a la que es podrien acollir les persones SBPI. De
fet, com ja s’ha constatat la cobertura del programa Nausica no és suficient per atendre tota
la demanda de persones SBPI que podrien fer ús del dispositiu d’acollida, de manera que bona
part d’aquests són derivats a pensions o fan ús d’altres serveis com menjadors socials i albergs.
A continuació, s’ha realitzat una aproximació al cost que hauria tingut intervenir en altres
programes o serveis. Després de consultar les dades del Departament d’Atenció a Persones
Vulnerables de l’Ajuntament de Barcelona, hem volgut comparar els costos dels diferents
serveis disponibles amb els costos del programa Nausica. No obstant, el càlcul dels costos que
se’ns ha facilitat no inclou els mateixos conceptes, de manera que no es poden comparar les
dades sense tenir en compte les excepcionalitats de cada cas. Per comprovar aquestes
diferències, cal contemplar la descripció de la taula 51, on s’especifiquen els conceptes
contemplats en el càlcul de costos. Per tal de ser el màxim curosos possible amb el tractament
dels costos es presenten dues taules. Una primera que faria referència programes que
ofereixen allotjament sense intervenció social i un segon amb intervenció.
Al llarg del programa han estat disponibles 35.400 estades, de les quals s’han aprofitat 28.472
o el que és el mateix, 6.927 estades no han estat utilitzades, traduït mensualment serien 315
estades, un 7,6% de les que s’ofereixen mensualment. En euros, aquest desaprofitament és de
173.500,70 €, o el que és el mateix incrementaria el cost d’estada en gairebé 6€. Si
s’aconseguís una ocupació mensual d’estades del 95%, el cost estada es reduiria a 33,38€
(reduïnt de 315 estades malbaratades mensualment a 120).

Taula 51. Cost d’oportunitat d’oferir allotjament sense intervenció socioeducativa.
Descripció
Cost
Estades
Cost total
Diferència
estada
utilitzade
Nausica
s
Alberg
Pernoctació
25
28.472
711.800 106.485,28
Gestió
Pensió completa
Allotjament
44,5556
28.472 1.268.427,6 663.112,88
Àpats
0
Servei de
bugaderia
Dispositiu acollida
Lloguer
21,26
28.472
605.314,72
(Lloguer,
Subministrament
subministraments,
s
gestió i
Gestió
manutenció)
Manutenció
Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió de les justificacions 2016 i 2017 de cadascuna de les entitats gestores i
dades de costos facilitades pel Departament d’Atenció a Persones Vulnerables de l’Ajuntament de Barcelona i
Direcció del Saier.

Per el mateix nombre d’estades (28.472) el cost d’oferir allotjament i manutenció a través de
pensió complerta és de més del doble que en dispositiu d’acollida (sense intervenció), amb un
cost afegit de 663.112,88 €.

56

Calculat segons el cost estada mitjà entre gener i març 2018 de les pensions facilitades a través del Sair. No
correspon al preu del període d’intervenció (2016-2017) per no disponibilitat de dades però pel que hem pogut veure la
variació no serà superior a +/-1 € preu estada.
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Per fer-nos una idea, les despeses d’atenció a través de pensions del SAIER (gener a abril 2018)
han estat 1.268.427,60 €, oferint un total de 27.272 estades (pràcticament les mateixes que
ofereix Nausica en 1 any). Amb el mateix pressupost a dispositiu d’acollida sense intervenció
professional s’haurien pogut oferir 69.011 (+41.739) estades i 35.039 (+7.067) estades a
dispositiu d’acollida amb tots els serveis disponibles.
L’atenció a través d’Albergs també seria superior als costos d’atenció mitjançant dispositiu
d’acollida, en aquest cas un 26,5% superior.

Taula 52. Cost d’oportunitat d’oferir allotjament amb intervenció socioeducativa.
Descripció
Cost
Estades
Cost total
Diferència
estada
utilitzades
Nausica
Allotjament
Allotjament,
60
28.472
1.708.320
677.633,6
residencial
manutenció
(alimentació i
higiene)
Atenció
socioeducativa
Gestió
Pisos inclusió
Allotjament,
35
28.472
996.520
-34.166,4
manutenció
(alimentació i
higiene)
Atenció
socioeducativa
Gestió
Dispositiu
Allotjament,
36,2
28.472 1.030.686,4
0
acollida
manutenció
Nausica
(alimentació i
higiene)
Atenció
socioeducativa
Gestió
Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió de les justificacions 2016 i 2017 de cadascuna de les entitats gestores i
dades de costos facilitades pel Departament d’Atenció a Persones Vulnerables de l’Ajuntament de Barcelona i
Direcció del Saier.

Pel que fa als serveis que ofereixen allotjament, manutenció i atenció socioeducativa de
professionals, l’allotjament residencial amb un cost de 60€ estada seria el més elevat. En canvi
si comparem els pisos d’inclusió que atenen col·lectius vulnerables com dones víctimes de
violència de gènere, o altres situacions de vulnerabilitat, observem com el cost estada és
similiar amb una variació d’entorn a 1€ en relació amb el dispositiu d’acollida, que amb un
total de 28.472 estades tindria un impacte total en les despeses de 34.166,4€ anuals.
Malgrat que el que les activitats i els models aplicats durant el 2018, no estarien inclosos en
aquesta avaluació, s’ha considerat oportú fer una breu aproximació als costos a partir de
criteris resultants de la present tasca avaluativa.
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A partir del juliol del 2018, el programa passarà a ser gestionat per un sistema de lots.
S’oferiran determinades places per a cada lot i cada lot correspondrà al’atenció d’un perfil
determinat d’usuaris:





LOT 1. Servei d’acolliment d’habitatges temporals i d’intervenció especialitzada per a persones
soles o parelles.
LOT 2. : Servei d’acolliment d’habitatges temporals i d’intervenció especialitzada per a famílies.
LOT 3. Servei d’acolliment d’habitatges temporals i d’intervenció especialitzada per a persones
i/o famílies que requereixen d’intervenció d’alta intensitat per situacions complexes.

Aquest nou sistema evitarà les despeses generades fruit de les taxes de desaprofitament de
estades, ja que l’administració només abonarà les estades utilitzades. En aquest escenari, el
més probable és que augmenti l’eficiència en la gestió d’estada sobretot en escurçar els
períodes de temps entre que la plaça queda buïda i es preparar per una nova entrada. En
principi tampoc impactarà l’obertura de noves de noves places. Aquest nou model, però
exigirà un control de les llistes d’espera impecable per tal de garantir una taxa de resposició
adequada que les pròpies entitats demanaran.

A continuació s’ha fet una projecció basada en preus unitaris previstos tenint en compte que
les entitats presentades a licitació faran rebaixes de preu unitari en les seves propostes.

Taula 53. Gestió per lots. Comparativa costos .

LOT

LOT 1
LOT 2
LOT 3
Total

Nº
places
anuals
35
27
16
78

Estades

12.775
9.855
5.840
28.470

Preu
Pressupost
unitari en total
euros
licitació
35,17 449.296,75
36,45 359.214,75
38,11
222.562,4
-1.031.073,9

Preu unitari
Ajustament
final previst
de
(aproximat)57 pressupost
32
35
36
--

408.800
344.925
210.240
963.965

Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió dels plecs de la licitació i projecció segons criteris resultants de la taxa
de desaprofitament.

Les ofertes podrien reduir els costos anuals previstos per l’administració entorn a 68.008 €
És a dir, el pressupost anual segons les places que s’havien projectat podria passar de
1.031.973,9€ a 963.965€.

9.4 Cost de l’atenció per usuari
El cost total d’atenció de SBPI durant el primer any d’arribada al país d’acollida i que inclouria
allotjament i altres serveis, se situaria entre 8.000 € i 12.000€ durant el primer any en els
57

Caldria recalcular segons ofertes reals adjudicades.

107

diferents països de l’UE (OCDE 201558). El cost per usuari del dispositiu d’acollida és de
10.517,20€. Així Nausica, es trobaria en aquest interval de despesa unitaria, malgrat que, com
hem vist la mitjana de temps a la ciutat de les persones usuàries en el dispositiu d’acollida és
de 15 mesos, i per tant traspassaria el primer any any d’arribada, i caldria sumar-hi els costos
d’atenció al programa SNAI.
En la següent taula, també s’ha inclòs una aproximació al cost de cada inserció laboral, i
d’assoliment d’elevats graus d’autonomia personal, social i econòmica, en dispositiu d’acollida

58

Dumont, Jean-Christophe et Nigel Pain International Migration Division. Migration Policy Debates, OECD n°8,
November 2015.
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10. SÍNTESI D’IMPACTES
Resultats en cobertura de necessitats
 98 persones han disposat d’un habitatge durant una mitjana de 7 mesos: 70 adults i 28
menors.
 68 persones han rebut algun tipus d’ajuda per al pagament el lloguer.
 98 persones han diposat de la cobertura de les necessitats bàsiques.
 124 persones han estat usuàries de Nausica durant els 20 primers mesos de la seva
implementació. 98 a dispositiu residencial i 78 a dispositiu d’intervenció social i ajudes
econòmiques.
Resultats del procés de recuperació personal i autonomia




Dispositiu acollida:
 Reducció significativa de les relacions de parelles conflictives, en
alguns casos finalitzant-se a través de la separació i expulsió del
membre que exerceix la violència.
 Relacions entre germans s’han detectat alguns casos aïllats que estan
sent tractats i més de la meitat s’han reconduït.
 Reducció de situacions derivades de les mancances de tipus personals
i familiar en matèria d’organització i higiene. Pràcticament erradicantles.
 8 de cada 10 usuaris assoleixen autonomia personal moderada/plena.
 Increment del 18,11% de l’autonomia personal moderada/plena.
Dispositiu intervenció social:
 Els nivells d’autonomia a entrada a programa són superiors que a
acollida: +17,3.
 Increment del 7,9% dels nivells d’autonomia personal
moderada/plena.
 Gairebé la totalitat dels usuaris (96%) assoleixen autonomia personal
moderada/plena.
o Detecció de casos de retrocés en el procés de recuperació de
l’autonomia personal, no atribuïbles al programa.

Malgrat que els processos de recuperació personal no són lineals, el que s’observa és que el
programa obté resultats positius en l’autonomia personal i la millora de les relacions
intrafamiliars.
Procés d’autonomia social i relacional


Dispositiu acollida:
 Increment de l’autonomia social i relacional: 49,5%
 Increment de l’autonomia social i relacional moderada o plena : 19%.



Dispositiu d’intervenció social i ajudes econòmiques:
o Disminució de l’autonomia social i relacional: -1,9%
 Increment de l’autonomia social i relacional: 40,4%
109

 Increment de l’autonomia social i relacional moderada o plena : 20,2%.
Increment considerat de l’autonomia social i relacional de les persones usuàries, amb resultats
similiars en ambdós dispositius.
Procés d’aprenentatge lingüístic


Dispositiu acollida:
 Increment de les competències lingüístiques focalitzades en
l’aprenentatge del castellà. Aconseguint que el 97,1% de la població
entengui el castellà, el 70% el parli i el 50% l’escrigui.
 Dispositiu d’acollida: 47,1% de la població hauria millorat el seu
coneixement de castellà. En un 7,1% dels casos passant de la no
comprensió de l’idioma a escriptura amb una estada mitjana de 8
mesos.
o No es produeixen impactes significatius d’aprenentatge del català. Un
35,7% de persones s’iniciarien al català, en cap cas la parlarien i menys
encara l’escriurien.
o Només 1 de cada 4 cursos lingüístics que s’ofereixen al programa són
de català.



Dispositiu intervenció: 90,7% de la població manté el nivell de competències
lingüístiques del moment d’entrada, tan en castellà com català.

Exitosa formació lingüística en castellà, però en canvi molt millorable en català.
Existeix una correlació estadísticament significativa entre majors coneixements de castellà i
insercions laborals (0,270) i encara major correlació amb la llengua catalana (0,300).

Procés d’inserció laboral


Dispositiu acollida:
 El 42,9% de les persones adultes (N=30) han aconseguit com a mínim
un contracte laboral.
 Un 16,5% de les persones inserides ho haurien fet en més d’una ocasió
(N=5)
 El 10% haurien treballat en l’economia informal (N=7). Concentrada
en població LGTBI (N=3) i/o persones amb situació de denegació d’asil
(N=5).



Dispositiu acollida:
 El 33% de les persones (N=18) ateses a dispositiu d’intervenció social i
ajudes econòmiques han aconseguit com a mínim un contracte
laboral. Gran part de les insercions han estat a través de xarxes
pròpies (amistats, familiars o compatriotes), per tant no són
directament atribuïbles al programa.

El programa proporciona un tipus de formació a la població en especialitats laborals efectives
per la inserció laboral, amb un destacable efecte a curt termini en relació al nombre
110

d’insercions. No obstant, es tracta de feines molt precàries en condicions laborals marcades
per la temporalitat i amb baixos ingressos salarials.
Insercions laborals focalitzades en els grups amb estudis mitjans i especialment
professionalitzats, impacte lleugerament menor en persones amb estudis universitaris.
Sobrequalificació generalitatzada per la tendència a inserir-se en els segments laborals més
etnificats que coincideix amb les categories laborals menys baixes.

Procés d’autonomia econòmica


Dispositiu acollida:
 Increment de l’autonomia econòmica: 48%
 Increment de l’autonomia econòmica moderada/plena : 31,6%.



Dispositiu d’intervenció social i ajudes econòmiques:
o Disminució de l’autonomia econòmica: 21%
 Increment de l’autonomia econòmica: 28,5%
o Increment de l’autonomia econòmica moderada/plena: -8,5%

La baixa intensitat del treball a les unitats familars, la temporalitat i els baixos salaris en les
insercions que es produeixen, dificulten l’assoliment de la plena autonomia econòmica.Inserirse laboralment no és sinòmin d’escapar de situacions de vulnerabilitat econòmica.

Dificultats en la sortida
o
o
o
o
o
o

Dificultats en inserció laboral
Insercions laborals puntuals i precàries
Baixa intensitat del treball a les unitats familiars
Insuficiència d’ingressos per fer front al pagament d’un lloguer
Inexistència d’oferta d’habitatge a preus assequibles per la població
sortint.
Dificultats de les entitats per derivar a CSS socials des de l’entrada al
programa

Les dificultats de sortida allarguen les estades dels usuaris al servei disminuint la cobertura del
programa.
Tipus de sortides del dispositiu d’acollida:
o
o



Expulsió: 24,1%
Abandonament: 10,3%
Arrelament: 6,9%
Finalització estada amb autonomia personal i social, però no
econòmica: 27,6%
 Finalització estada amb autonomia econòmica, personal i social: 24,1%
111

El programa té dificultats per complir els temps d’estada marcats. El 34,4 % de les sortides del
programa que es produeixen són per expulsió o per abandonament.
Entre les persones que han finalitzat la seva estada al programa, el 24,1% disposaria
d’autonomia econòmica, personal i social. No obstant, el 57% d’aquestes es manté a l’espera
de resolució d’asil.
Existeix per tant un elevat risc de recidivisme a la xarxa normalitzada de serveis socials.

Col·lectius d’especial atenció
Dones
 Increments majors d’aprenentatge del castellà en les dones (65,5%) en vers els homes
(39,1%).
o Les dones en el seu pas pel programa encara tindrien un nivell d’escriptura del castellà
un 20% menor que els homes. No s’aconsegueixen erradicar les diferències inicials en
l’aprenentatge del castellà.
 El % d’insercions laborals seria pràcticament el mateix en homes que en dones, les
diferencies d’inserció es concentrarien en aquelles dones que porten menys d’1 any a
la ciutat. Les insercions laborals en dones s’equipararien amb el pas pel programa.
 Les dones acumularien majors taxes de temporalitat i ocupacions molt feminitzades i
amb una forta segmentació ètnica.
 Les dones tenen un 28% més de probabilitats d’aconseguir contractes per dies que els
homes.
Menors
 Resultats molt positius en relació a l’aprenentatge lingüístics no atribuïbles a la
intervenció directa del programa però sí de manera indirecta.
 Una reducció de més de la meitat dels casos de desconeixement de les necessitats
emocionals i cognitives de progenitors per garantir un bon desenvolupament dels
menors.
 Reducció de l’aplicació de models parentals/marentals basats en normes rígides i
inconsistents (36,4%) i fins i tot agressions verbals i físiques habituals com a mètodes
disciplinaris ( 54,5%) que s’han reduït entre un 21 i un 31,5% respectivament després
d’una estada mínima de 3 mesos al programa.
 Foment de l’escolarització en l’escola pública i reducció de l’absentisme escolar (10,5%).
 Reducció dels trastorns emocionals (-23,1%) i dels problemes d’adaptació dels menors
amb la nova realitat quotidiana (-14,3%).
o Malgrat els bons resultats aconseguits no s’erradiquen les diverses problemàtiques
que afecten als menors.
LGTBI
o

Menors taxes d’inserció laboral amb el col·lectiu (28,6%) , on sembla que l’impacte es
deu a la conjunció entre dos factors: LGTBI i ser menor de 25 anys.
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o

Els usuaris menors de 25 anys tindrien dificultats d’adaptació al programa, concentrant
temps d’estada menors a l’esperat (174 dies de mitjana) degut a expulsions o
abandonaments.
 Les taxes d’inserció entre la població major de 25 anys s’equipararien amb les de la
resta de la població beneficiaria.
o Majors taxes d’inserció laboral en el mercat laboral informal.
Població amb situació administrativa irregular
o
o
o
o

Inaccessibilitat al mercat laboral formal.
Ús de l’economia informal com a estratègia de supervivència. (30%)
Retrocessos en el procés de recuperació personal i econòmica (pèrdua de feina).
Dificultats d’accés a recursos de ciutat.
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11. RECOMANACIONS
11.1 Qüestions relatives a la cobertura del programa i la gestió de places


Disposar de taxes de co bertura ajustades per projectar places segons es
modifica la població potencial
Per un càlcul de cobertura caldria millorar la qualitat de la informació disponible, incloent als
registres administratius del Saier el nombre de persones ateses que es troben a SNAI i al
programa Nausica. Al mateix temps, caldria mantenir activa la Taula de Refugi d’Entitats que
inclou la participació de les entitats gestores de SNAI i aconseguir el compromís de
transferència d’informació per poder tenir accés al nombre de places disponibles de SNAI
desagregades segons Barcelona ciutat i província de Barcelona. El conjunt d’aquesta informació
permetria abordar amb més rigor el càlcul de les taxes de cobertura que ofereix Nausica i
prendre decisions ajustades a les necessitats del col·lectiu SBPI a la ciutat.



Consensuar una taxa de cobertura òptima del programa i uns temps màxims en
llista d’espera segons es modifica la població potencial
Disposar de millor informació sobre les taxes de cobertura seria valuós en si mateix, això no
eximiria als responsables del programa d’haver de pronunciar-se respecte al grau de cobertura
que el programa pretén oferir, més enllà de la situació pressupostària de la present conjuntura
econòmica.
Els responsables del programa seria convenient que estipulessin un temps òptims en llista
d’espera i una taxa de cobertura del programa modificable anualment en funció de l’increment
o davallada de persones potencialment usuàries a la ciutat.



Valorar la possibilitat d’incrementar places a dispositiu d’a collida tenint en
compte el previsible augment de la població potencialment usuària (2018) i els
elevats costos d’atenció en pensió.
El cost de la pensió és com a mínim 8€ superior per estada que a dispositiu residencial amb tots
els serveis que ofereix el programa.
Cal tenir present també, les valoracions que fan les persones usuàries de les seves estades
recloses a pensió, sense inicar processos de recuperació, capacitació o aprenentatge lingüístic,
on la paurala més repetida al llarg de les entrevistes en relació aquest tema ha estat: solitud.



Millora del registre de dades del programa per incrementar l’eficiència en la
gestió de places i poder disposar de resultats del programa en relació a les
sortides de les persones usuàries.
Tenir previstos els sistemes d’informació necessaris per registrar al conjunt de persones que
demanen entrar al programa, independentment de si superen o no el nombre total de places
disponibles. A partir d’aquests registres es podrà fer un seguiment de la cobertura, i sobretot,
es podrà realitzar una gestió més eficient de les places al programa. A partir del juliol amb
l’entrada en vigor del nou model de gestió del programa, esdevindrà imprescindible disposar
d’un control rigorós de la llista d’espera per tal de proveir usuaris a cadascuna de les entitats.
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Actualment, existeix un excel de control de la gestió de places, al que es aconsellable afegir la
següent informació per tal de perfilar i millorar previsions. Tenint un control real de la capacitat
del programa de donar resposta a les demandes:















Data d’entrada d’expedient en estudi.
Data d’adjudicació o desestimació. En el cas de desestimació incloure’n motius. El
seguiment del motius de les persones que en queden fora permetrà detectar, en
cas que n’hi hagi, noves situacions que fins al moment no han estat contemplades
al programa.
Especificitats a tenir en compte alhora d’atorgar plaça: LGTBI en cas que sigui
necessari, situacions de violència de gènere, persecussió ètnica o religiosa que
puguin incomodar a la persona entrant o altres situacions ha tenir en compte
contemplades al programa.
Procedència de SNAI. Especial atenció a aquelles persones que han passat per
SNAI, i que malgrat haver-lo abandonat o haver-ne estat expulsats entren a
Nausica a través d’una valoració tècnica que dona llum verda.
Resultats del test de salut mental: En cas que s’apliqués la recomanació proposada
en aquest aspecte.
Existència d’indicis que podrien portar a un abandonament prematur del
programa: especial atenció a població menor de 25 anys amb trajectòria de vida al
carrer.
Unificar criteris alhora de considerar les baixes del programa: expulsió,
abandonament, sortida amb autonomia personal i social, sortida amb autonomia
personal, social i econòmica.
Nom i contacte de l’entitat de referència a la sortida del programa, si es dona el
cas.
A partir de juliol, incloure també casos de seguiment social.

La pretensió d’aquesta recomanació és portar un control més rigorós d’aquelles situacions a les
que el programa haurà d’ajustar-se per tal de donar una millor resposta, planificant sortides
adequades a les circumstàncies personals de cada usuari. La incorporació d’aquests ítems
permetria dissenyar estimacions més ajustades per la gestió de places. A la vegada que si ens
centrem en l’anàlisi d’aquestes persones podem detectar per una banda a aquella població
que el programa podria estar deixant fora i per l’altra projectar nous perfils d’entrada i anar
adequant el servei a mesura que es modifica la població.


Mantenir la distribució de perso nes segons preferències en cas d’haver patit
situacions de discriminació o violència per part de col·lectius o persones que
puguin violentar la seva estada al servei.
Malgrat que es redueixi l’eficiència en la gestió de places del dispositiu d’acollida, aquesta és
una pràctica que atorga valor afegit al programa i que caldria mantenir en la mesura del
possible. Tan les persones usuàries, com els professionals de referència a les entitats gestores i
els professionals de salut mental que intervenen amb la població han valorat molt positivament
que es tinguin en compte aquests aspectes, en especial al col·lectiu LGTBI.



No acceptar petició d’entrada al recurs fins que no s’hagi entregat la sol·licitud
d’asil.
La comissió de casos no hauria de reservar cap plaça fins que no es comprovi que la petició
d’asil ha estat presentada.
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Establir mecanismes unificats per valorar els criteris d’entrada i detectar el risc
d’abandonament de places.
A partir del desplegament del sistema de lots, aquests mecanismes encara esdevenen més
necessàris per facilitar la distribució de places a cada entitat.



Disposar d’un informe de valoració de salut mental previ entrada a recurs.
S’han detectat casos de salut mental que no poden ser tractats des del Nausica. Cal tenir
present que els professionals que intervenen al programa no tenen formació especialitzada per
a situacions d’aquesta índole. Seria desitjable la realització d’un informe/test de valoració
subministrat a la totalitat de la població en el moment de petició d’entrada. A la vegada, el
resultat del test/informe permetria saber identificar aquells usuaris que precisaran
intervencions psicològiques i incloure-les en el pla de treball. Millorant la cobertura de la
problemàtica.



Dissenyar i posar en marxa un espai únic de base de dades per als historials de
Solicitants i Beneficiaris d’Asil consensuat entre tots els agents.
El desitjable seria compartir base de dades amb el SAIER, tot i que és problable que això no
sigui possible, com a mínim que el Saier inclogués dos indicadors : usuaris de SNAI (Sí/NO) i
usuari de NAUSICA (SÍ/NO).




Cal evitar la possibilitat d’itineraris duplicats
Reduir el temps perdut pels tècnics emplenant historials i “maltractant l’usuari”
havent de repetir explicacions.
Expedient únic de cada usuari hauria de permetre la traçabilitat de totes les accions
des del moment d’entrada fins a la sortida, en tots els àmbits de treball i observacions

11.2 Qüestions relatives a la intervenció
11.2.1 Coordinació, tipus d’intervenció i rol dels professionals.


Recuperar espais de trobada entre entitats gestores
Al tractar-se, d’un programa gestionat per sis entitats amb trajectòries d’intervenció ben
diverses, es detecten importants diferències entre aquelles que prioritzen els interessos de
l’usuari davant dels interessos del professional, amb dificultats per establir l’equilibri. Per
aquest motiu seria prioritari restablir els espais de coordinació entre entitats, ja sigui a través
de la supervisió de casos interna amb la tècnica de programa o a través del suport extern amb
especialistes d’intervenció, aquests espais haurien de facilitar la resolució de les dificultats
d’atenció i dilemes que preocupen als professionals.



Foment d’intervencions apoderadores
Es recomana dedicar esforços en intentar, en la mesura del possible, que la major part dels
tràmits progressivament siguin assumits pels propis usuaris, i actuar només quan sigui
estricament necessari per evitar efectes contraris als esperats. La importància dels
acompanyaments rau precisament en l’equilibri d’aquests, i és tasca dels professionals detectar
quan s’han de produir i quan s’han d’eludir, per evitar sobreproteccions que fomentin la
dependència de les persones usuàries cap al programa o professional de referència.
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Proactivitat dels professional i treball en xarxa
Per poder mantenir una actitud proactiva, s’han de reconèixer les pròpies limitacions. El
reconeixement de les limitacions dels recursos i de la mateixa xarxa no ha de servir per aturarse en la generació de propostes, sinó per facilitar que es puguin anticipar obstacles i que els
professionals puguin treballar per transformar els impediments en reptes. Seria desitjable la
realització d’activitats grupals que sobrepassin les barreres de les entitats i el disseny
d’activitats conjuntes entre entitats. Cal treballar per fer de Nausica un projecte en comú.

10.2.2 Provisió de serveis


Atenció a la cobertura de les necessitats alimentàries i altres productes d’higiene
Aquesta seria una recomanació ha estar atents amb el nou sistema de cobertura de la
manutenció a través del sistema DISA. Esdevé aconsellable que els professionals de les entitats
gestores i els professionals de l’administració fessin un seguiment sobre si aquest nou sistema
realment esta cobrint les necessitats de la població usuària. A la vegada seria necessària una
valoració externa del sistema DISA per part de l’administració local, més enllà del programa
Nausica, ja que en els darrers anys i de manera progressiva està externalitzat aquest tipus
59
d’ajut al nou model de Banc d’aliments sense estudis que constatin la qualitat del servei ofert.
En cap cas s’està posant en dubte que el plantejament no sigui vàlid en els termes que s’ha
dissenyat, però caldria analitzar els resultats de la seva implementació. Per l’elaboració
d’aquest informe no s’ha trobat cap recerca en aquest sentit.
Explorar amb el suport dels CSS l’ús d’alternatives, com podria ser la "Targeta Barcelona
Solidària". Aquesta targeta moneder disposa d’un saldo definit per Serveis Socials de la ciutat
que permet comprar en establiments normalitzats, sense necessitat de fer ús de centres
benèfics de repartiment d’aliments i a través d’una gestió més àgil que la dissenyada en el
programa, evitant risc de duplicació de serveis.



Prioritzar l’adquisisió de competències lingüístiques amb especial atenció al català
Iniciar l’aprenentatge o el reforç lingüístic el més aviat possible
Com s’ha constatat al llarg de l’informe existeix una correlació estadísticament significativa
entre aquelles persones que disposen de competències lingüístiques i la seva inserció laboral,
altres estudis externs citats anteriorment destaquen la importància que la immersió lingüística
es produeixi des del moment d’arribada a la societat d’acollida per facilitar la integració de les
persones refugiades. I finalment, al llarg de les entrevistes hem pogut veure com els temps
d’estada en pensions son viscuts pels usuaris com un temps d’espera angoixant i en certa
manera perdut.
Per aquests motius seria recomanable que en la mesura del possible, i encara que pugui
semblar por ortodox, l’usuari pugui iniciar l’aprenentatge lingüístic des del moment en què
entra a llista d’espera. Una intervenció que podria realitzar-se a través de trobades amb
voluntariat per la llengua del Centre per la Normalització Lingüística, que a la vegada que
acceleraria l’aprenentatge lingüístic reduiria l’angoixa en el període d’espera per entrar al
programa.
Prioritzar l’ensenyament del català

59

Després d’una cerca exhaustiva no ha estat possible tenir accés a un estudi d’aquestes
característiques, i per les converses mantingudes amb algunes responsables, sembla ser que
simplement no s’hauria realitzat, tot i que no ho podem assegurar.
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Els resultats del programa en competències lingüístiques són molt positius en l’ensenyament
del castellà aconseguint un 97% de les persones en el seu pas pel programa aconsegueixen
entendre perfectament aquesta llengua i un 80% la parlen. En el cas del català només el 36%
l’entendrien i el 5,6% el parlarien. L’impacte del programa en l’aprenentatge del castellà és
entorn a a la meitat de la població amb increments de nivell molt significatius i en canvi en el
català només del 20% i en increments molt minsos. Malgrat que, recordem, la correlació
60
estadística entre la inserció laboral i el coneixement del català (0,300 ) és superior que en el
61
cas del castellà (0,275 ). Aquest greuge es produeix degut a que només 1 de cada 4 cursos que
s’ofereixen al programa és d’aprenentatge del català, amb una taxa de cobertura del 23,4%.
En el cas dels menors pràcticament la totalitat d’aquests ja tenen competències lingüístiques en
català fruit de l’existosa immersió lingüística a través del sistema d’ensenyament públic català,
el que genera una distància cultural amb les famílies d’origen i que aquestes, malgrat el poc
temps d’estada a la ciutat ja comencen a percebre com a conseqüència en bona part del
desconeixement de la llengua que parlen els seus descendents.
Com dèiem al llarg de l’informe, malgrat els esforços dedicats des de l’administració pública per
fer de la llengua catalana una llengua d’acollida d’immigrants, el català no acostuma a ser la
primera llengua a aprendre, sobretot en col·lectius vulnerables residents a l’àrea
metropolitana. En bona part, això s’explicaria per les escasses relacions que la població
immigrant manté amb la població autòctona i perquè les entitats socials que intervenen amb
aquesta població no consideren prioritari l’aprenentatge del català. Des de les entitats socials,
la llengua vehicular majoritàriament és el castellà. El català no és la primera llengua amb la que
se’ls parla, i sovint, els mateixos professionals no només no l’utilitzen habitualment en el seu
àmbit de treball sinó que en alguns casos, fins i tot la desconeixen. Per aquest motiu, es
recomana incrementar les derivacions d’usuaris en l’aprenentatge del català. En aquest sentit,
els professionals de les entitats gestores son l’element clau per a possibilitar-ho.



Millora de l’acompanyament en l’escolarització dels menors.
Més enllà de l’acompanyament en els tràmits per l’escolarització, existeix una enorme
distància entre les famílies i les escoles dels infants. De manera que seria recomanable,
que les entitats mediessin en aquest sentit contribuint en la :
o
o
o
o



Augment dels vincles entre escola i família
Absentisme escolar cero.
Evitar el retràs escolar.
Foment de les activitats d’esport i lleure, al mateix centre o altres
espais del barri.

Millora i adequació de l’oferta formativa
Mesures per reduir l’abandonament dels cursos
Realitzar una prospecció amb tècnics d’inserció laboral que s’adeqüi a la voluntat i habilitats
dels usuaris per tal de proporcionar una oferta formativa estimulant i així millorar l’adherència
als programes, amb especial atenció a la població més jove.
Incloure un apartat informatiu a la carta de compromís sobre el procediment i les
conseqüències de l’absentisme i l’abandonament i incorporar-la al pla de treball de l’usuari,
amb la possibilitat de dissenyar un sistema d’amonestacions. No existeixen unes xifres
d’abandonament alarmants, però la carta de compromís pràcticament erradicar-les. Cal
consensuar entre totes les entitats les mesures que es prendrien en cas d’abandonament.
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p < 0.05
p < 0.05
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Evitar la segmentació laboral ètnica a través de l’oferta formativa
El programa a través del tipus de formacions que ofereix està prioritzant la inserció laboral
immediata en front a una inserció laboral de continuïtat, això es posa de manifest tant en la
tipologia de cursos ofertats orientats a ocupacions poc qualificades, com en els tipus
d’abandonament dels cursos (per motius laborals).
Realització d’un catàleg de serveis formatius de ciutat
En general les entitats gestores disposen d’una llarga trajectòria en atenció a persones SBPI,
però en canvi algunes d’elles no tenen prou informació sobre l’oferta formativa de la ciutat, el
que genera un greuge comparatiu entre usuaris depenent de l’entitat d’atenció i de les eines
que aquesta disposi per derivar a un o altre programa formatiu.
Els professionals detecten una manca d’oferta formativa per a persones amb una situació
administrativa irregular, que caldria contrastar i incloure en el catàleg de serveis com a
indicador.
L’existència d’un catàleg de serveis formatiu complert és una necessitat de ciutat que hauria de
ser utilitzada per totes les entitats que precisen de serveis d’inserció laboral.
Valorar la possibilitat d’introduir mesures de protecció econòmica per garantir la finalització
d’estudis i establir convenis de col·laboració amb centres d’ensenyament superior.


Millora dels processos d’intervenció per la inserció laboral
Establir mecanismes per la valoració del grau d’ocupabilitat de les persones usuàries
A través de la realització de proves d’aptitud i competències que avaluin les habilitats i
capacitats de les persones usuàries en relació a les oportunitats del mercat laboral per
ocupacions especifiques.
Incrementar el seguiment de les derivacions per la inserció laboral
Es detecta una improvització i manca de pautes d’intervenció en inserció laboral, així com una
baixa coordinació entre entitats en aquest àmbit.
Innovar en les metodologies, material de treball i recursos per la inserció
En general el tipus d’acompanyament per la inserció és molt tradicional, i més enllà d’informar
a les persones usuàries sobre la realitat del mercal laboral del país, i prorporcionar llocs webs
on consultar les ofertes laborals, el programa hauria d’innovar.
A països com Noruega, les persones refugiades es formen al pròpi lloc de treball en vocabulari
específic sobre les tasques que hauran de desenvolupar. Els cursos d’idiomes integrats a la
capitacitació laboral no són ni molt menys una idea nova, però si cada vegada més empreda
pels seus bons resultats. Les dificultats rauen de la necessitat d’implicació de les empreses per a
dur-los a terme.
Disposar d’una borsa de treball propia a través del conveni amb empreses
Les entitats socials amb el suport de l’administració local haurien d’apropar-se a les empreses
per tal de garantir una borsa de treball pròpia. Si s’aconseguís disposar de tan sols 20 llocs de
treball l’any, el programa podria millorar el grau de compliment del temps d’estada i augmentar
la cobertura. Per fer-ho, caldria fer una prospecció d’empreses de més de 50 treballadors que
operen a Barcelona ciutat amb RSC en llocs de treball de categories intermitges on en el
moment d’entrada no s’exigís un coneixement perfecte de llengües.
Valorar la possibilitat de la contractació pública directa a les persones que opten per la
regularització a través de l’arrelament.
Els programes de treball del sector públic estan orientats a la creació i provisió directa de
treball des de l’administració. Aquestes mesures, dirigides a població en situació de
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vulnerabilitat, tenen l’objectiu de generar vincles amb el mercat laboral d’aquella població amb
dificultats d’accés, ja sigui perquè prèviament no ha tingut contacte amb el mercat laboral, o
bé, per evitar que en un període de desocupació es produeixi una desconnexió, que com
sabem, pot tenir efectes molt negatius en la seva futura trajectòria laboral. En el cas de
persones refugiades, és especialment important per generar una xarxa de seguretat que al
mateix torn els possibilita contacte i coneixement del mercat laboral de la societat d’acollida.
Els costos per l’administració són generalment elevats, i tenen associades dues implicacions
que no es poden passar per alt: els efectes a curt termini (mentre dura el contracte) i el
possible rebuig entre la població autòctona que pateix atur de llarga duració.
Bona part dels municipis adscrits a l’inventari de recursos a persones refugiades, del
departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya que s’ofereixen
com a acollidors de famílies de refugiats, utilitzen aquesta opció de contractació pública
aprofitant l’experiència laboral de les persones sol·licitats d’asil. Però la situació és ben diferent
a la realitat de la ciutat de Barcelona. Mentre que als municipis acollits en aquest programa
donen resposta a un nombre molt limitat de persones, en el cas de Barcelona, com és sabut, la
població potencialment usuària és molt major i no es podria donar resposta a un important
volum de població.
Alhora de prendre decisions sobre models d’intervenció per l’inserció laboral, més enllà dels
costos s’aconsella tenir en compte la següent taula:

Síntesi de característiques i efectes dels programes d’inserció laboral en població en
vulnerable.
Dimensió

Professionalització

Incentivació
sector privat

Contractació
pública directa

Acompanyament
a la cerca de feina

Cost
Efecte a curt
termini
Efecte a llarg
termini (escenari
més positiu)
Efecte a llarg
termini (escenari
més negatiu)
Efecte
substitució

Mitjà/alt
Negatiu

Alt
Positiu

Alt
Positiu

Baix
Positiu

Positiu-gran

Positiu-petit

Nul o
petit

Negatiu-petit

Negatiu

Negatiu-gran

Negatiu-petit

Baix

Alt

Alt

Mitjà

positiu-

Positiu-petit

Font: Traducció de Kluve (2014).

Així, la contractació pública directa podria ser una via per regularitzar aquelles persones que
denegada la sol·licitud d’asil opten per l’arrelament i necessiten un contracte laboral. Així
aquest tipus de contractació seria efectiva a curt termini, però tindria efectes negatius a llarg
termini.


Consensuar el manteniment o no de les aminoracions en les prestacions econòmiques



En cas que es decideixi mantenir, esdevé imprescindible establir criteris clars que no donin lloc
a l’ambiguetat i amb ella a l’aplicació de mesures diferenciades segons entitats, que puguin
generar un greuge comparatiu entre usuaris.
Mesures pel foment de la prevenció de riscos i promoció de salut
Iniciatives de promoció de la salut sexual i reproductiva dirigides a les dones i el col·leciu
LGTBI
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Una de les problemàtiques que se’n deriven és l’escassa cultural de la prevenció sexual i les
esteses pràctiques de risc d’aquest perfil, tal i com s’han tractat al capítol dedicat a salut.
Valorar la possibilitat d’incorporar ex usuaris com a educadors en matèria de prevenció
sexual.
En l’àmbit de la prevenció de riscos del consum de drogues (recreatiu o de reducció de danys) o
de la salut sexual en treballadores sexual, la incorporació com a professionals o voluntaris
d’intervenció a ex-usuaris de programes de les mateixes característiques és una pràctica cada
vegada més estesa, i malgrat que existeixen poques avaluacions en aquest sentit els primers
resultats apuntarien cap a impactes significatius.
Participació activa i generació de treball en xarxa amb entitats d’atenció a salut mental.
En especial, en relació a serveis d’habitatges d’inclusió i residencial, però també en serveis que
poden complementar l’atenció rebuda a Nausica.
Continuar els contactes inciats amb els centres d’atenció de salut mental: el SATMI,
Transculturalitat de Vall d’Hebron i SAPIR i incorporar-ne d’altres com, la Fundació Sant Pere
Claver. Aquestes coordinacions haurien d’orientar-se en ampliació de la xarxa per itineraris en
salut mental de població SBPI.
Valorar la possibilitat de reservar una partida pressupostària o cercar altres mecanismes de
finançament per tal de continuar amb la tasca d’atenció psicològica realitzada amb la
Fundació Exil.


Increment de la intervenció grupal i millora de la qualitat de la participació comunitària
Es detecta un escàs enfocament comunitari, on la intervenció es realitzi en clau de proximitat
territorial i es fonamenti en l’establiment de vincles i xarxes. La creació de grups que conectin
les persones usuàries amb l’entorn de barri.hauria de ser inclòs com a objectiu d’intervenció. A
través d’aquestes activitats en què caldria la presència de població autòctona, les persones SBPI
tindrien l’oporunitat de descodificar pautes culturals, i modus de vida als que sense elles
difícilment hi tindrien accés, almenys durant aquests primers mesos d’assentament a la ciutat.
Accelerar el coneixement de la societat d’arribada i les relacions podria actuar com a un factor
potenciador de l’integració social i el procés de recperació personal de les persones usuàries.
Es tracta d’oferir, entorns, activitats, serveis i recursos el menys restrictius possibles, que
representin i vinculin les persones usuàries amb la comunitat, facilitant el procés de coneixença
de la societat d’acollida. Incrementant el volum, la qualitat i la continuïtat de tot tipus d’accions
que vinculin a les persones usuàries amb la societat d’acollida, creant i mobilitzant vincles
socials que facilitin la inserció en xarxes de suport comunitari, enteses com a font
d’oportunitats vitals per SBPI. Activitats que caldria que anesin dirigides a la totalitat d’usuaris
a la vegada que incorporessin la perspectiva de gènere, ja que les dones sovint per les
carregues familiars que assumeixen són les que més pateixen la soletat. En aquest sentit, el
Grup de dones d’una de les entitats gestores, esdevé un exemple de bones pràctiques que
podria ser replicat en altres àmbits i entitats per reforçar l’àmbit relacional del programa.



Articular de manera efectiva de la voluntat de la societat civil de ser partícip del procés
d’acollida.
La implicació de la societat civil mitjançant programes de mentoria podria ser una via
d’integració de la població SBPI que no s’ha explorat suficientment en aquest programa. Al
llarg de l’avaluació s’ha pogut constatar que la població usuària pràcticament no manté cap
vincle amb població autòctona, més enllà de la vinculació amb els professionals. Incloure
població autòctona com a col·laboradora permetria aplicar un model basat en la lògica de què
a través de les persones, més enllà de les institucions, sovint excessivament burocratitzades,
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s’estableixen ponts de diàlegs i es generen vincles que faciliten la inserció en la societat
d’acollida.
62

Els programes participats per la ciutadania com Groups of Five (G5) implementat al Canadà
presenten bons resultats com a mesures d’integració de la població SBPI. Un indicador que ens
permet fer aquesta afirmació és que en els darrers anys, un 50% de les persones refugiades
acollides a G5 s’han inserit laboralment, dada que contrasta amb el 10% de les insercions del
programa estatal. El major impacte dels programes de mentoria es deu a la implicació de la
ciutadania en eixos com la col·laboració en la recerca de feina, l’acompanyament en
l’aprenentatge de la llengua i la creació de vincles amb l’entorn social.
Dotar de protagonisme a la societat civil com a mà estesa a l’acollida pot ser un element de
garantia d’èxit, però necessàriament ha d’anar acompanyat del suport de les institucions. Si bé
la ciutadania pot ser clau en l’enfortiment dels vincles socials, com a persones compromeses en
els drets humans, també ho han de ser les institucions reduint les traves burocràtiques i
proporcionant els recursos financers necessaris per fer-ho possible.
En aquesta línia, s’adscriu el Programa Català de Refugi liderat per la Generalitat de Catalunya,
impulsat aquest darrer any, en format pilot, però amb la voluntat d’ampliar-lo i amb el que
seria desitjable que s’inclogui un paper rellevant també, a les institucions locals.

11.3 Qüestions relatives a la sortida del programa


Iniciar la preparació de la sortida amb CSS en un mínim de 2 mesos
d’antel·lació.
Si bé, es constata que les relacions del programa amb els CSS han millorat, també s’ha
comprovat que encara persisteixen dificultats de coordinació que permetin vincular les
persones usuàries al CSS de referència. Les sortides del programa, com hem vist, són una de les
grans dificultats en què es troben els professionals de Nausica que cal treballar en xarxa amb la
resta d’agents de la ciutat. El rol dels CSS en la sortida de persones usuàries esdevé primordial, i
per aquest motiu és imprescindible la seva implicació.



Disposar d’habitatges de lloguer social per les persones que surten del
programa.
Al llarg de l’avaluació s’ha pogut constatar que una de les grans dificultats del programa és la
sortida de les persones usuàries del dispositiu d’acollida al no disposar de l’autonomia
econòmica suficient per llogar un habitatge. Malgrat que existeix un volum important de
persones que al sortir del programa disposarien de feina, la temporalitat dels contractes i els
baixos ingressos provinents del treball impedirien fer front al pagament d’un habitatge,
sobretot en el cas de les famílies que haurien de llogar un habitatge sencer a diferència dels
usuaris individuals que podrien llogar habitacions.
Les persones al sortir del programa aconsegueixen nivells satisfactoris de coneixement del
castellà i autonomia personal i social, les dificultats rauen principalment en l’àmbit econòmic,
de manera que necessitarien una nova ajuda que s’hauria de materialitzar en una borsa
d’habitatges de lloguer social amb preus inferiors als 400€/mensuals, o bé en ajudes
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Més informació a : https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-outsidecanada/private-sponsorship-program/groups-five.html Consultat a 29 de maig de 2018.
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econòmiques per fer front al pagament del lloguer en circuit normalitzat. Caldria explorar
també, vies provinents de la inciativa privada i RSC.

11.4 Qüestions relatives a l’increment de l’avaluabilitat del programa


Creació d’un conjunt d’indicadors unificats i definits entre totes les entitats
gestores.
En cap dels models de pla de treball es recullen dades relatives a la situació d’entrada que es
vagin actualitzant segons els mateixos ítems al llarg del procés d’estada al programa fins al
moment de sortida. En aquest sentit seria desitjable un model amb indicadors consensuats i
definits entre totes les entitats que constituís no només una eina útil i pràctica per la gestió del
servei per part dels professionals, sinó també com a instrument que permetés a l’usuari
visualitzar aquells objectius que es van assolint, amb indicadors d’autoavaluació personal. Això
alhora, permetria avaluar objectivament l’evolució que l’usuari experimenta, facilitant al propi
implicat la visualització dels seu procés, i als gestors del programa visualitzar-ne els resultats.
Alguns dels instruments a l’abast que podrien ser d’utilitat en la implementació i avaluació del
programa serien els vinculats amb la recuperació personal i l’autoeficàcia quotidiana. Emprar
aquests instruments fiables i validats farien que el programa incrementés enormement la seva
avaluabilitat en termes d’impacte sobre els usuaris.
Avaluació del procés de recuperació personal
La recuperació de les persones que han hagut d’abandonar la seva llar i buscar protecció
internacional en un altre país precisen d’un procés de transformació personal que maximitzi la
seva capacitat de decisió i participació en la seva vida personal i social. Per tal de detectar en
quin moment d’aquest procés es troben les persones existeix un qüestionari que permet
aproximar-nos-hi.
“Stages of Recoveri (Stori)” compost per 50 ítems agrupats en 10 àmbits temàtics, que
responen a una escala de likert de 0 (Fals) a 5 (vertader). Es un qüestionari autoadministrat,
d’una durada aproximada de 15 minuts.
El resultat del qüestionari ens indica un itinerari de recuperació a partir de cinc fases. En funció
de les respostes de cada usuari es disposarà de l’estadi en el que es troba l’usuari i ens permet
veure l’evolució de la persona en la seva pròpia trajectòria de recuperació, pel que no
existeixen valors poblacionals de referència, de manera que l’entitat de comparació és el propi
individu el qual respondria el qüestionari en diferents moments d’estada al programa. A l’inici i
a la sortida, i amb la possibilitat de trobar un moment intermedi.
Els resultats d’aquests qüestionari ens indicarien que aquelles persones que es troben en un
estadi de recuperació de moratòria o consciència (els dos més baixos) podem preveure que
tindran necessitat de pròrroga. A la vegada, es podrien mesurar els impactes del programa en
els estadis de recuperació.
Avaluació de l’autoeficàcia
Quotidianament se’ns presenten diverses situacions que requereixen d’actuacions per tal de
ser resoltes a curt, mig o llarg termini. L’autoeficacia és la percepció del control personal sobre
les accions, és a dir, com de confiats ens sentim en les nostres pròpies capacitats per a
gestionar de manera adequada les dificultats diàries. De manera que l’autoeficàcia influirà tant
en els sentiments i pensaments com en les conductes individuals. Una alta eficàcia en relació
als sentiments ens indica seguretat en hom mateix i el propi rendiment, en els pensaments una
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baixa percepció de competència personal dificultaria processos cognitius i el seu rendiment. I
tant els sentiments com els pensaments influiran positiva o negativament en la conducta. Les
persones amb alts nivells d’autoeficàcia serien més resilients en l’assumpció d’objectius.
“L’escala d’Autoeficàcia Generalitzada” de Schwarzer i Baessler (1996) és una escala
autoadministrada formada per deu preguntes amb resposta tipus Likert que avaluen la
capacitat que tenen els usuaris per gestionar adequadament una àmplia gama d’aspectes
estressants de la vida quotidiana. L’administració d’aquesta escala permetria conèixer els
nivells d’autoeficàcia dels usuaris i observar l’impacte del programa en la recuperació o no del
control personal.
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