
NO AL TANCAMENT DE L’SCAI  
per un servei ciutadà d’acolliment integral de les persones immigrades 

 
1. L’SCAI és un servei públic que, en conveni amb l’Ajuntament de Sabadell, atén anualment unes 18.000 

consultes. És un punt de referència per als immigrants. Durant 18 anys l’SCAI ha estat un instrument en la 
construcció d’una ciutat més cohesionada. El seu treball ha estat reconegut al llarg d’aquest temps.  

2.  L’SCAI no és només un servei d’assessorament, els seus 9 treballadors (5 pròpiament de l’SCAI i 4 de les 
entitats que el conformen) i els més de 35 voluntaris realitzen un servei d’acollida integral. Aquest fet no es pot 
minimitzar. El concurs que proposa l’Ajuntament per garantir l’assessorament en estrangeria no contempla tots 
els altres serveis que realitza l’SCAI. 

3. Per realitzar aquests serveis, l’any 2011 l’SCAI ha rebut 125.000 euros de l’Ajuntament de Sabadell, import que 
suposa el 0,06% del pressupost municipal. Al voltant de l’assessorament s’articulen tots els altres serveis ja que 
a través de les consultes es detecten altres necessitats dels usuaris, fet que ha portat a la creació de noves 
activitats. És per aquest motiu que l’SCAI no es pot considerar un servei car. 

4. Els més de 35 voluntaris de l’SCAI hi col·laboren perquè se senten atrets pel model d’acolliment integral als 
immigrants i per la seva gestió independent d’entitats de la ciutat. Sense l’SCAI, seria molt difícil continuar amb la 
seva tasca. 

5. La majoria de les entitats d’immigrants han manifestat públicament la importància que l’SCAI ha tingut i té tant 
per la seva atenció integral com per l’obtenció i manteniment de la seva residència legal. 

6. Els usuaris de l’SCAI i molts altres ciutadans i ciutadanes s’han adherit, amb la seva signatura, a la campanya en 
defensa de la continuïtat de l’SCAI. 

7. L’SCAI, compost per diferents entitats de referència de la ciutat, ha demostrat la seva neutralitat política en tots 
aquests anys. El teixit associatiu de la ciutat s’enriqueix gràcies a aquestes iniciatives ciutadanes. El consens 
necessari per construir un model d’acollida per al futur, que reuneixi totes les parts implicades, necessita temps. 
Tres mesos no garanteixen la continuïtat del servei. 

8. El programa residencial SCAI-Drapaires d’Emaús,  que des de 2003 acull immigrants sense sostre,  és 
imprescindible. No hi ha cap altre recurs semblant a Sabadell. No és un projecte obsolet. 

9. La desaparició d’una una entitat, creada per ciutadans actius i entitats, que presta un servei públic representa 
una greu pèrdua per a Sabadell.  

 

És per això que DEMANEM:  

a- Que en el ple municipal del dia 13/12/2011 s’atorgui una subvenció a l’SCAI que asseguri la continuïtat del seu 
projecte integral, incloent-hi la subvenció per al programa residencial SCAI- EMAÚS per a l’any 2012. 

b- Que, un cop assegurada la continuïtat de l’SCAI, s’iniciï un procés de diàleg amb totes les parts implicades amb 
l’objectiu de consensuar un model d’acollida en què l’SCAI sigui una eina essencial. 

Les persones i entitats sotasignades convoquen a un a concentració ciutadana el dimarts 
13/12/2011 a partir de les 18.00h a la plaça Sant R oc: 

Actúa Vallés; Intermón Oxfam, ADENC; Moviment Popular de Sabadel (MPS); FAIV (Federació d’asociaciones de inmigrantes del Vallès); 
Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell (FAV), Coordinadora d’Associacions per la llengua catalana de Sabadell; COS Vallès 
Occidental y Vallès Oriental, Bastoners de Sabadell,  GIM ( grup d’interacció multicultural- FAV), Candidatura d’unitat Popular (C.U.P); PSUC-
VIU;  ABACAT ( Assoc. Black boll catalunya) Assoc. Juvenil Esquitx, A.V. Creu Alta ;Vocalia de Solidaritat de la Associació de Veïns de Sant 
Oleguer (col.) Associación Africana de Sabadell); Justa Revolta; Endavant, Assamblea de Joves de Sabadell; Radio Trama; Casal 
Independentista i Popular Can Capablanca Cooperativa CGT (Federació Local de Sabadell); Remenant les Cireres; Fundación Benéfico 
privada Quetzal; Fundació Inserció Desemvolupament i Acompanyament (IDEA); Assoc. Uruguayos de Sabadell, Casal Cubà de Sabadell; 
Arcadi Oliveres (President de Justicia i Pau);Assoc. Boliviana del Vallès; Casal Argentino de Sabadell; Assoc. Hispano-latina del Vallés; 
Assoc. Diannah-bah Catalunya - Ajuda i Acció; Assoc. Cultural Pakistaní (UMEED-E Catalunya); Assoc. Inmigrantes Sin Fronteras; Assoc. 
catalano Amaziga Anaruz N Africa; Assoc. Sociocultural Anasiha (Torre Romeu); Assoc. Cultural Islàmica Ar-risalah Vallès Occidental (Can 
Puiggener);CAT/PAR Jove ( Asociació catalana Paraguaya de joves), Asociación AfroCatalana de acción solidaria - Amics de la Casa mance; 
Asociació esportiva integració Sabadell;; Assoc. Corazón de Bolivia; Comunidad Cultural Mezquita Can Rull Assalam; Comunitat Musulmana 
Al-Huda (El Camí Recte) Sabadell Sud; Comunidad Cultural de la Paz y la Comunicación en Sabadell (Norte); Assoc.Eucuatorianos  Nuevo 
Amanecer; Assoc, Catalana de Bollywood; Assoc.Nigerians de Sabadell; Assoc. De dones Africanes de Catalunya. 


