
 

           

                               MEMORIA ANY 2016.  

Aquesta  Memòria compren les activitats portades a terme per l’Associació Atlàntida, 

professionals per la Interculturalitat a l’any 2016 . Cal destacar que malgrat la 

disminució de recursos s’ha fet un esforç considerable per sostenir els projectes ja 

iniciats, dels que s’han obtingut uns resultats considerats com molt satisfactoris, així 

com per ampliar la col·laboració i treball conjunt amb altres entitats..  

 
PROJECTES:  

L'Associació Atlàntida treballa, des de l’any 2005, oferint orientació, assessorament  i 

acompanyament sobre l’homologació d’estudis realitzats a l’estranger, i per a la 

inserció social i laboral de professionals estrangers a la societat d'acollida, portant a 

terme tres projectes sobre el tema.  

1. SARU Servei d'Acompanyament per el Reconeixement Universitari 

Informació, assessorament i acompanyament per la homologació i/o convalidació de 

titulacions universitàries. L’Associació ha seguit desenvolupant aquest servei, iniciat al 

2010, amb la Direcció General d’Immigració del Departament de Benestar i Família de 

la Generalitat de Catalunya, fent-se càrrec del personal tècnic, amb dues persones 

contractades. 

 El SARU és un espai d’atenció individualitzada que ofereix informació, assessorament 

i acompanyament a persones que es troben en els processos d’homologació i/o 

convalidació de titulacions universitàries estrangeres, i també a persones que han 

cursat estudis a les universitats catalanes i que volen que les seves titulacions tinguin 

efectes a altres països. 

Resum de dades 2016 

Consultes telefòniques: 1.183; consultes presencials: 485; consultes via mail: 673; 

visites: 673 i altres visites 621.  

El coneixement del SARU és per la derivació des d’un altre servei, principalment del 

SOC Servei Català d’Ocupació i dels Ajuntaments i de les entitats del sector. 

Perfil dels usuaris 

La majoria dels usuaris provenen d’Amèrica del Sud, principalment de Colòmbia, Perú 

i Veneçuela. El segon grup d’usuaris més nombrós és el dels comunitari, 

majoritàriament  italians, romanesos i espanyols que han cursat els seus estudis a 

l’estranger.  



Activitat econòmica: Un 55%  dels usuaris es troben a l’atur i un 35% . Més de la 

meitat dels usuaris/usuàries estan a l’atur i buscant feina. Tenen experiència 

professional assolida al seu país d’origen relacionada amb la seva titulació, però la 

majoria en arribar a Catalunya no poden donar-li continuïtat. 

Divulgació del Servei i formació de professionals 

Girona i Barcelona: personal tècnic del Programa Incorpora / SOC  Manresa/  

Barcelona: personal tècnic de les oficines del SOC / Associació Catalana d’Universitats 

Públiques + Universitats de Barcelona: personal de coordinació i d’informació a la 

ciutadania en temes universitaris / Associació Fedelatina: personal tècnic de la 

Federació d’entitats llatinoamericanes de Catalunya / Consolats: Equador, Bolívia, 

Veneçuela: personal tècnic dels consolats i ciutadans  del país/ Jornada Expat day: 

estrangers que viuen a Barcelona i personal d’entitats / Casa Amèrica: representants 

d’Associacions, estudiants,usuaris,etc.. 

 

2. PROJECTE INTERPROFESSIONS  

- Informació, assessorament  i acompanyament individualitzat per a l’homologació 

d’estudis de Formació Professional, Ensenyament Secundari, Batxillerat , i Cicles 

formatius de formació professional. Projecte subvencionat per l’Ajuntament i la 

Diputació de Barcelona. 

- Informació i derivació a les Escoles d’Adults, i a centres formatius 

- Informació i derivació a la xarxa de recursos existents, depenent de les necessitats 

detectades. 

Resum de dades 2016   

L’any 2016 es va iniciar expedient a 268 persones. Aquestes son les persones ateses 

presencialment per primera vegada mitjantçant una entrevista en profunditat. A més, 

moltes d’elles han estat ateses per segona vegada, en el mateix periode amb l’objectiu 

de revisar la documentació i de facilitar orientació académica i laboral. 

El nombre de consultes via mail ha sigut de 332. Aquesta xifra es duplica i fins i tot es 

triplica, per consultes fetes en diferents ocasions. 

Perfil dels usuaris:  

Distribució per sexes: homes (34,9%). dones (65,3%). 

Països de procedencia: persones arribades de 47 països. Alemanya, Algèria, 

Argentina, Armenia, Bangla Desh, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, 

Costa de Marfil, Cuba,  Cuba,  Equador,  El Salvador, Finlàndia, França, Gambia, 

Ghana, Grècia, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea Equatorial, Holanda, Hondures, 

India, Itàlia, Iran, Marroc, Mèxic, Moldàvia, Nepal, Nicaragua, Nigèria, Pakistan, 

Panamà,Paraguay, Peru, Polonia, República Dominicana, Romania, Russia, Senegal, 

Siria,  Ucraina, Uruguay, USA, Venezuela, Xile. 



Situació laboral:  aturats (63,3%), treballen (19,3%), estudiants (17,4%)  

Divulgació i sensibilització sobre el Projecte.  

Xerrades de sensibilització fetes al llarg de l’any 2016 amb l’objectiu de divulgar el 

projecte i permetre les derivacions adequades.  

-SOC, Servei Territorial de Tarragona: directors de les oficines de Tarragona Camp del 

Pla, Tarragona Centre, Vendrell, Reus, Valls i Cambrils;  responsable de Joventut i el 

director del Departament de Treball i Benestar Social. 

- SOC, Servei Territorial de Lleida SOC, Servei Territorial de Lleida: tècnics de les 

oficines de Lleida, Balaguer, Tàrrega i Tremp.  

 

FORMACIÓ: DEBATS I COLLOQUIS 

 
Sopar-debat: MURS, TANQUES I FRONTERES: Ceuta i Melilla.  
Organitzat el 9 de maig 2016 al cafè del Conservatori del Liceu, amb uns 40 
participants. 
 
Presentació del tema: José Leal, psicòleg clínic i psicoanalista. President de la 
Comissió Ètica de la Asociación Española de Neuropsiquiatria, membre de 
l’Associació Atlàntida.  
 
Coordinació del debat: Nuria Franc, coordinadora de Projectes de Pràctiques al 
Marroc de la Universitat de Vic. 
 
 
Jornada BONES PRÀCTIQUES D’INTERVENCIÓ AMB IMMIGRACIÓ I 
INTERCULTURALITAT  
 
30 de novembre  2016,  a  l’Espai “Francesca Bonmaison” de Barcelona 
 
Organitzada amb la col·laboració de la Direcció General per a la Immigració de la 
Generalitat;  la Diputació de Barcelona i l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de 
Sant Pau. 
 
La jornada va aconseguir el seu objectiu de donar visibilitat a algunes experiències de 
treball d’entitats considerades com a molt positives en relació als processos 
interculturals al nostre país, entorn a 3 grands àmbits: Educació, Salut i Inclusió. Va 
comptar amb l’assistència de més de 100 persones, professionals que treballen en 
diferents àmbits  i del mon associatiu de tot el territori català, a més de la presència 
de representants d’ajuntaments, universitats, organitzacions internacionals, Consells 
Comarcals, Diputació de Barcelona, i d’experts en les diferents matèries. 
 
 
PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS ASSOCIATIVES  
 
ECAS Entitats Catalanes d’Acció Social.  Participació a la Comissió d’Immigració 
de ECAS, com a coordinadors de la comissió. 
 
Participació en representació de ECAS a la Comissió d’Immigració de la Taula del 
Tercer Sector Social i a la Taula Ciutadania i Immigració de la Generalitat.  



CONVENIS I ACORDS DE COLLABORACIÓ 
 
2016. Concurs Licitació de Serveis amb el Departament de Benestar i Familia de la 
Generalitat de Catalunya Direcció General per a la Immigració, per la gestió del 
SARU Servei d’Acompanyament per el Reconeixement Universitari.  
 
Continuació com a socis cooperatius al CCOP57. 
 
Acord amb la Fundació ACSAR Associació Catalana d’Ajuda al Refugiats,  per 
compartir el local de la nostra Associació. Canvi de local durant l’any 2016. 
 
Inici de converses amb Sinergia Social, associació coordinadora d’entitats d’acció 
social, per tal d’una possible integració de l’Associació en la seva xarxa associativa.  
 
 
RELACIONS INTERNACIONALS 
 
Continuació de l’acord amb el Centre Françoise Minkowska de Paris, Centre de salut 
mental dirigit a població immigrada. 
 
Membres de la xarxa INTERSOCIAL, que agrupa professionals de diferents paisos de 
la mediterrània (França, Marroc, Algèria, Liban, Tunisia, etc..) 
 
Membre del METS Mouvement Européen des Travailleurs Sociaux 
 
 
PUBLICACIONS  
 
Publicació del Quadern Atlàntida 4, sobre el Seminari  Transformacions de la familia 
i processos migratoris, portat a terme a Tànger al 2014. 
 
 
COM A CONCLUSIÓ: 
 
La situació actual de greu crisi econòmica ens confronta a noves situacions de 
desigualtat i de discriminació que afecten al conjunt de la població i molt de ple a la 
població immigrada i que necessiten d’un treball continuat i amb caràcter transversal,  
per la millora de la cohesió social al nostre país. Es un nou repte per la nostra xarxa 
associativa i volem manifestar que malgrat tot, continuem amb la voluntat de donar un 
servei a la població migrant i als professionals implicats, per tal d’avançar 
conjuntament vers una societat més justa i solidaritat. 
 
 
Junta directiva: 

 
- Presidenta: Montserrat Feu 
- Secretaria:  Mª Teresa Crespo 
- Tresorer: Emili Villaró 
- Vocals: Rosa M. Barenys 
-              Rosa Bonet 
-              Mª Lluisa Marrugat 
-              Myriam Nieto  
 

 



 


