2012

Benvolguts companys i companyes,

Teniu a les mans la memòria del 2012 de FEPA. No cal dir, ho sabem i ho patim tots,
que vivim una època convulsa i plena d’interrogants. Al llarg de l’any passat hem estat
testimonis dels estralls de la crisi, en les entitats i en els joves que atenem.
Des de la Federació hem cercat de donar suport a les entitats, enfortint-les davant les
seves administracions autonòmiques i cercant ser la federació que doni veu i
representativitat a les entitats que treballem els processos d’autonomia dels joves un
cop deixen d’estar tutelats.
Per altra banda, també hem intentat respondre a la situació de crisi en què es troben
els nostres joves; hem ofert a alguns dels territoris on som presents ajuts puntuals
perquè els joves puguin sostenir millor els seus itineraris i puguin fer front a les
despeses bàsiques.
No cal dir que el nostre centre d’atenció són els joves i els seus processos. En moments
com l’actual és bàsic que sentin que confiem i apostem per a ells ja que altrament les
dificultats dels processos els poden dur a llençar la tovallola. Vivim amb les dificultats
d’accés al món del treball i amb l’encariment de l’accés als estudis reglats, a més de
tenir joves estudiant quan en una altra situació tindrien altres interessos.
Hem de ser capaços de combinar una atenció directa de qualitat amb un
posicionament clar sobre la importància que té per a la societat atendre aquest
col·lectiu i dedicar-hi els recursos necessaris. Ens cal posar en valor social i econòmic la
nostra tasca.
La realitat és diferent segons les comunitats autònomes però el nostre discurs ha de
ser clar i ha de vetllar perquè els nostres joves no quedin fora de les polítiques socials.

Joan Prat
Tresorer de FEPA
Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits
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PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
La Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits - FEPA és una organització de
segon nivell que aglutina entitats que treballen amb projectes que donen resposta a
les necessitats dels joves tutelats, extutelats i/o en risc d’exclusió social del nostre país.
Des de l’any 2009 està ubicada a Via Laietana 54, 1er pis de Barcelona, un espai que
dona autonomia i flexibilitat a l’equip de gestió.
Actualment FEPA té federades 44 entitats de les quals 32 són de Catalunya i la resta
estan repartides per tot l’Estat Espanyol, donant resposta a les necessitats emergents
en els nois dels 16 fins als 25 anys. Aquest any 2012 s’han incorporat a l’entitat 2
organitzacions; ACCEM de Castilla la Mancha i la Fundación de Solidaridad Amaranta
de Palma de Mallorca.

Relació d’entitats federades:
Seu Social a Catalunya:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actua S.C.C.L
Aldeas Infantils S.O.S Catalunya
Associació AMICS
Associació per l’estudi i programació del benestar social (PROBENS)
Associació assistencial Llar Trobada
Associació aula de natura cortariu CADÍ
Associació Casa Don Bosco
Associació de recerca cultural i socioeducativa ARCS
Associació educativa de pisos assistits ESPAVILA’ T
Associació Punt de Referència
Compañía hijas de la caridad. Pis Assistit Güell
Comunitat servents de Sant Josep Llar Butinya
Escola Pia Catalunya
Fundació Ciutat i Valors
Fundació privada EVEHO
Fundació Maria Raventós
Fundació Mercè Fontanilles
Fundació Obra social comunitària - OSCOBE
Fundació privada Servei Solidari per la inclusió social
Fundació Projecte i Vida
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundació privada RESILIS
Fundació institut de reinserció social - IRES
Fundació Nazareth
Fundació Persona i Valors
GEDI, Gestió i disseny, SCCL
Germans Maristes Llar Champagnat
Grup d’Esplai Blanquerna
Associació IN VIA
Iniciatives i Projectes Sòcio-laborals
Iniciatives Solidàries
Llar Enric d’Ossó
SUARA cooperativa

Seu Social a Andalusia:

• Asociación Paz y Bién.
Seu social a Aragó:

• Fundación Federico Ozanam
Seu Social a Castella la Manxa:

• ACCEM.
• Asociación Vasija. Integración social de los menores de protección.
• Asociación para el desarrollo integral de menores (ADIME).

Seu Social a

Illes Balears:

• Fundació Natzaret
• Fundación de Solidaridad Amaranta
Seu Social a

Galicia

• Instituto Galego de Xestión para o Tercer Sector
Seu Social a Comunitat de Madrid:

• Opción3. Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social
• Aldeas Infantiles SOS España
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Seu social al País Basc:

• Asociación Etorbide
• Asociación Goiztiri Elkartea

Missió
• Representar, defensar i promocionar les entitats que atenen a joves tutelats,
extutelats i/o en risc d’exclusió social, en procés d’emancipació i d’autonomia,
així com oferir recursos que donin resposta a les necessitats plantejades.

Visió
• Aglutinar el pensar de les diferents entitats per arribar a elaborar un model
consensuat d’intervenció amb els joves tutelats i extutelats.
• Exercir la representativitat del sector com agent d’incidència i influència, tant a
les mateixes entitats com a l’administració.
• Implementar aquest model a seguir als diferents territoris, amb el suport i
reconeixement de les administracions competents.
• Treballar amb les xarxes internacionals que ens aportin una projecció europea.

Valors
• Participació: als diferents espais de debat, coordinació i assessorament, influïts
activament en la seva millora.
• Optimisme: per desenvolupar una actitud positiva i proactiva amb els joves.
• Confiança Mútua: entre les entitats federades i la resta d’operadors implicats.
• Responsabilitat: com a capacitar de les entitats per donar resposta a les
diferents realitats dels joves i de l’entorn. Corresponsabilitat amb les
administracions i els mateixos joves.
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Òrgans de govern
El màxim òrgan de govern dins de la Federació és l’Assemblea, que acull una Junta
Directiva en la que delega la consecució dels acords presos. La junta actual va ser
escollida en l’Assemblea del 23 de Març del 2012. Operativament, aquesta Junta
delega la gestió i la coordinació de projectes i serveis a l’equip de gestió. L’any 2008 es
va crear la Comissió Executiva, que vetlla pel bon funcionament del dia a dia de la
Federació.
Per altra banda, FEPA, disposa d’un Consell Assessor que es va formar fa dos anys; es
tracta d’un òrgan consultiu que té com a funció orientar a la Federació en la gestió de
la qualitat i la innovació.

ASSEMBLEA GENERAL
(Entitats federades)

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta
Pepa Arqué – Fundació Mercè Fontanilles
Vicepresident
Ricardo Centellas – Fundació Ozanam
Tresorer
Joan Prat – Fundació Servei Solidari
Secretària
Montse Ros – Associació Probens
Vocal
Raúl Rodríguez – Associació Vasija
Vocal
Guillem Cladera – Fundació Natzaret
Vocal
Carlos Roson – IGAXES3
Vocal
Marta Bàrbara – Punt de Referència
Vocal
Anna Suñer – Fundació Resilis
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COMISSIÓ EXECUTIVA
Pepa Arqué – Presidenta
Ricardo Centellas - Vicepresident
Joan Prat - Tresorer
Montse Ros – Secretària

L’any 2012 l’Assemblea general es va reunir una vegada el dia 23 de març.
La Comissió Executiva s’ha reunit un total de 12 ocasions a la seu de la federació amb
la finalitat de dotar d’operativitat a la mateixa. De forma complementària s’han portat
a terme un total de quatre reunions de Junta Directiva;
• Junta directiva a la seu de FEPA el 13 de gener
• Junta directiva a la seu de FEPA el 23 de març
• Junta directiva a la seu de la Fundació Natzaret a Palma de Mallorca el 15 de
juny
• Junta directiva a la seu de la Asociación Vasija a Guadalajara el 4 d’octubre
En les dues darreres juntes directives a Palma de Mallorca i a Guadalajara, també es va
aprofitar per mantenir reunions amb les institucions públiques i amb diferents
organitzacions del territori que treballen l’emancipació dels joves.
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PRESENTACIÓ DE LES LÍNEES D’ACCIÓ 2012
Durant aquest any 2012 FEPA ha centrat la seva feina en el
desenvolupament de quatres grans línies d’ actuació, coherents amb el
marc que oferia el seu pla estratègic 2007-2012 i alhora adaptades a les
demandes que el nou entorn i la realitat actual de la Federació planteja.

1.- Reforçar la interlocució amb les diferents administracions públiques i actors claus
en el món de l’emancipació de joves i el tercer sector
FEPA ha treballat enguany per a reforçar la interlocució en els territoris en que té
presència i establir ponts de diàleg amb les diferents administracions públiques
responsables de les polítiques de suport a joves tutelats i extutelats convençuts que és
des del treball conjunt d’entitats, administracions i altres actors claus que
aconseguirem superar els grans reptes que l’entorn ens planteja. En aquesta línia es
situen les reunions de treball amb els responsables polítics de les Comunitats
Autònomes de les Illes Balears, Castilla-La Mancha i Catalunya, amb els directors del
INJUVE i la directora general de Serveis per a la Infància del Ministeri de Sanitat,
Assumptes Socials i Igualtat. Aquestes reunions han permès obrir amb algunes
administracions espais de diàleg continuat que estem segurs donaran fruits importants
en el futur proper.
FEPA ha continuat també fent present la realitat dels projectes d’emancipació dels
joves tutelats i extutelats i de les entitats que els gestionen en aquells espais de
representació del tercer sector més significatius. Aquesta funció ha estat especialment
rellevant en l’àmbit català

2.- Generar i potenciar el intercanvi i la difusió de coneixement
La generació, intercanvi i difusió de coneixement ha estat una de les prioritats per a
FEPA durant aquest any 2012. Aquesta prioritat ha estat la resposta a diferents
necessitats i objectius i ha pres formes diverses.
Conscients que l’impacte de la nostra interlocució i incidència dependrà en gran
mesura de la capacitat que tinguem d’aportar coneixement ens hem posat a treballar
en aquesta línia. Així hem dut a terme accions diverses per a generar coneixement
FEPA memòria 2012
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sobre la realitat del col·lectiu i les polítiques d’emancipació, en aquesta línea es situa el
mapa d’emancipació que hem engegat així com l’enquesta a les entitats membres.
També hem iniciat una recerca, inicialment en el marc català, que té com a objectiu
final avalar el valor dels serveis d’emancipació i corroborar el seu impacte positiu.
Hem treballat també per a oferir espais on vehicular el coneixement de les entitats
membres i crear coneixement i posicionaments compartits. Així hem continuat amb la
comissió de competències, n’hem obert una nova de generació de discurs i hem
realitzat el IV intercanvi de professionals. Enguany s’ha iniciat també una nova
experiència amb l’impuls d’un cicle de sessions formatives impartit de forma voluntària
per professionals vinculats a FEPA i que comparteixen el seu àmbit d’expertesa.
Convençuts del valor que el coneixement d’altres experiències europees ens podria
aportar hem intentat obrir una associació d’aprenentatge europea que finalment no
hem pogut consolidar perquè no ens han aprovat el finançament. De totes maneres, es
tracta d’una línea en la que volem continuar treballant.
Des de FEPA també s’ha continuat apostant per la formació del personal de la
Federació com a mecanisme per a consolidar la federació i punt de transmissió del
coneixement cap a les entitats membres de la federació.

3.- Recolzar, gestionar el finançament i impulsar projectes d’atenció directe que
puguin tenir major impacte, viabilitat o sostenibilitat duts a terme conjuntament
Durant l’any 2012, FEPA ha continuat impulsant i donant cobertura a programes i
projectes d’atenció directe en els que participen diverses entitats o que tenen caràcter
transversal, gestionant-ne la recerca de finançament i potenciant el desenvolupament
de marcs metodològics comuns, parlem així de projectes que fa anys que funcionen
com els Espais Joves-Punto de Encuentro, els Itineraris d’Emancipació o el programa de
suport econòmic a joves amb itineraris formatius que es du a terme juntament amb
l’ASJTET i l’Obra Social La Caixa. Enguany cal destacar el desenvolupament d’un nou
projecte, el programa d’ajuts econòmics de FEPA i la Fundació Marató de TV3 que ha
permès garantir que gairebé 80 joves extutelats en situació de pobresa puguin
desenvolupar el seu itinerari personal.

4.- Impulsar la participació i el sentit de pertinença de les entitats membre
Durant l’any 2012 FEPA ha consolidat el camí cap a l’enfortiment de la participació i
sentit de pertinença dels seus associats. S’ha continuat treballant per a obrir espais de
comunicació bidireccional amb cada una de les entitats membres i apropar la
FEPA memòria 2012
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Federació a la realitat per la que treballa en aquest sentit es situa la roda de visites a
les entitats i l’obertura de nous canals de comunicació com el blog de la federació.
Per altra banda els espais de generació de coneixement (comissions, cursos, jornades)
han creat moments privilegiats per a afavorir la trobada i el reconeixement mutu entre
entitats el que sens dubte ha afavorit la voluntat de participació i el sentit de
pertinença de les entitats que poden visualitzar el valor afegit que els hi aporta la
Federació.
L’impuls durant l’any 2012 del grup de suport d’educadors respon també a la voluntat
de la Federació de donar resposta a les necessitats expressades per part de les entitats
i oferir espais de trobada que permetin de forma conjunta donar resposta a
preocupacions compartides.
Finalment l’entitat ha iniciat durant el darrer trimestre del 2012 un procés de reflexió
estratègica que s’ha obert a la participació de les entitats membres amb la finalitat de
comptar a finals del primer trimestre del 2013 amb un nou pla construït entre tots i
que orienti el futur de la Federació.
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ÀREA DE RELACIONS INSTITUCIONALS
Durant l’any 2012 FEPA ha treballat per a reforçar la interlocució en els
territoris en que tenim presència i establir ponts de diàleg amb les
diferents administracions públiques responsables de les polítiques de suport a
joves tutelats i extutelats convençuts que és des del treball conjunt d’entitats,
administracions i altres actors claus que aconseguirem superar els grans reptes que
l’entorn ens planteja.
En aquesta línia es situen les reunions de treball amb diferents responsables polítics.

Aquestes reunions han permès obrir amb algunes administracions espais
de diàleg continuat que estem segurs donaran fruits importants en el
futur proper.
Hem continuat estant presents a les entitats de tercer nivell, xarxes de

treball i plataformes des d’on hem defensat i promocionat els drets dels
joves tutelats i extutelats i les entitats que els acompanyen en els seus
processos d’emancipació i hem donat a conèixer el nostre treball. Des d’aquest
marc hem desenvolupat part de la nostra política d’incidència.

Representació davant les administracions públiques
Reunió amb la Cap de Gabinet de la Conselleria de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, Sra. Esther Padró per a presentar-li la Federació, donar-li a
conèixer la realitat dels joves tutelats i extutelats i destacar la important tasca duta a
terme a Catalunya en suport a aquest col·lectiu. Barcelona, 7 de març de 2012.
Reunió amb el Director General de la DGAIA, Direcció General d’Atenció a la Infància
i l’Adolescència, Sr. Josep Lluís Ortuño per a reflexionar sobre els reptes de les
polítiques d’emancipació a Catalunya i abordar alguns projectes concrets. Barcelona,
19 de març de 2012.
Reunió amb la FEIAB, Federació d’Entitats d’atenció a la Infància i Adolescència
Balear i amb la UIB, Universitat de les Illes Balears per a compartir reflexions sobre el
suport a processos d’emancipació. Palma de Mallorca, 15 de juny de 2012.
Reunió amb les Administracions de les Illes Balears; Sra. Catalina Cirer, Consellera de
Benestar Social del Consell de Mallorca, Sra. Margalida Ferrando, Directora General de
Menors del Govern de les Illes Balears, Sra. Susanna Hernández, Regidora del Serveis
FEPA memòria 2012
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Socials de l’Ajuntament de Palma i Sra. Teresa Martorell, Coordinadora de l’Àrea de
Menors de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per a donar suport a les entitats del
territori que treballen en processos d’emancipació i aportar coneixement sobre el
valor dels serveis d’emancipació. Palma de Mallorca, 15 de juny de 2012.
Visita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Reunió amb la Directora
General de Servicios para la Familia y la Infancia, Sra. María Salomé Adroher per a
rendir comptes sobre els projectes finançats a través del IRPF, i sol·licitar la
col·laboració del Ministeri en la tasca d’interlocució política amb els Directors Generals
d’Infància de les diferents CA. Madrid, 19 de setembre de 2012.
Reunió amb la Directora General de Familia, Menores y Promoción Social del
Gobierno de Castilla-La Mancha. Sra. Silvia Belmaña per a donar suport a les entitats
que treballen temes d’emancipació en el territori i recolzar la continuïtat de les
polítiques d’emancipació a Castilla-la-Mancha. Toledo, 4 d’octubre de 2012.
Reunió amb Entitats d’atenció a la Infància i Adolescència de Castilla-La Mancha.
Presentació de FEPA a les entitats, conèixer i compartir la situació del sector a CastillaLa Mancha. Toledo, 4 d’octubre de 2012.
Visita al INJUVE, Instituto de la Juventud. Reunió amb el Director General de l’Injuve,
Sr. Rubén Urosa per a presentar la Federació, situar la realitat dels joves tutelats i
extutelats i explorar vies de col·laboració. Madrid, 11 d’octubre de 2012.
Reunió amb el Director del Observatorio de la Juventud Injuve, Sr. Julio Camacho per
a explorar vies de col·laboració a nivell de generació i difusió de coneixement. Madrid,
21 de novembre de 2012
Reunions mensuals amb el Responsable de l’ASJTET, Àrea de Suport als Joves
Tutelats i Extutelats, Sr. Jordi Bach per a seguir el conveni que tenim amb l’ASJTET i
perfilar nous projectes a impulsar conjuntament a Catalunya. Barcelona 2012.
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Participació en espais de tercer nivell, xarxes i
plataformes
Taula d’entitats del Tercer Sector Social a Catalunya. FEPA és membre de la Taula
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Com a membres d’aquesta taula hem
assistit a les Assemblees Generals i participem al grup de treball d’Innovació i Qualitat
a la PINCAT.
El grup d’Innovació i Qualitat de la Taula va acabar d’elaborar el juliol passat el
document del ‘Pla de formació per a la gestió de la Qualitat’, adreçat a les 31
federacions i organitzacions de la Taula. El document inclou la proposta metodològica i
de continguts dels dos cursos de formació (introductori i avançat) que es proposa que
les federacions organitzin per a les seves entitats membres.

PINCAT Plataforma d’infància de Catalunya. FEPA és entitat fundadora.
La Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) va néixer el febrer de 2011 com una
iniciativa del propi sector per fer visible la realitat de la infància al nostre país. Està
formada per 17 organitzacions que treballen per a la infància i adolescència a través de
més de 900 entitats de primer nivell en els àmbits sociosanitari i de la salut, el lleure,
l’acció social, l’educació i la formació i atenció a les famílies.
FEPA assisteix cada 15 dies a les reunions de treball de la PINCAT, mensualment es fa
la reunió del Grup Motor i també mensualment es duu a terme la reunió amb el grup
més ampli.
A través de la PINCAT FEPA va realitzar diverses aportacions al Pacte per a la Infància
per a recordar la importància del suport a processos d’emancipació a joves tutelats.
Més enllà de Catalunya FEPA també ha participat en altres espais de representació
del sector.
FEPA, representada en aquest cas pel seu Vicepresident Ricardo Centellas, continua
com a membre actiu de la Taula d’Experts sobre Infància, coordinada per UNICEF
Aragó a Saragossa. Des de Fepa aportem dades sobre menors estrangers no
acompanyats. L’objectiu de la Taula és obtenir informació i analitzar la situació de la
infància en relació a l’educació, salut, participació, pobresa, adopció, menors no
acompanyats i delictes contra menors.
Ricardo Centellas també va participar del Congrés Internacional d’Infància maltractada
i Protecció del menor que es va cel·lebrar a Oviedo, octubre de 2012.
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Representació a nivell internacional
El 10 i 11 de maig de 2012 en Joan Prat va participar, en representació de FEPA, al
Seminari de primavera de la Xarxa Social Europea (European Social Network) que
tingué lloc a la ciutat de Roma. Hi vam participar convidats per l’Àrea de Suport al Jove
Tutelat i Extutelat (ASJTET) de la DGAIA.
El tema principal del seminari va ser l’acompanyament al trànsit vers la vida adulta
dels joves en situació de vulnerabilitat. Es van treballar dos grans eixos, el primer fou
el treball d’emancipació dels joves que deixen el sistema de protecció i el segon
l’abandonament prematur dels estudis reglats. Es va poder constatar la desigualtat de
polítiques en funció dels països, tant a nivell de responsabilitats (governs regionals,
autonòmics o locals) com del nivell de cobertura. Fou particularment interessant la
detecció de factors positius que incideixen tant a una millor escolarització com a un
millor empoderament dels joves.
De la mà de la Fundació Federico Ozanam de Saragossa i més concretament de Ricardo
Centellas, Vicepresident de FEPA, es va participar de la trobada Internacional anual
de l’Agrupació Europea “Transit to Adulthood”, en aquest cas a Dusseldorf
(Alemania) el febrer de 2012. Aquesta trobada és per aquelles entitats, hereves del
projecte EQUAL, que treballen el trànsit a la vida adulta dels joves, on hi ha també
socis anglesos, gal·lesos, alemanys i francesos.
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ÀREA DE CONEIXEMENT
La generació, intercanvi i difusió de coneixement ha estat una de les
prioritats per a FEPA durant aquest any 2012. Aquesta prioritat ha estat la
resposta a diferents necessitats i objectius i ha pres formes diverses.
Conscients que l’impacte de la nostra interlocució i incidència dependrà en gran
mesura de la capacitat que tinguem d’aportar coneixement ens hem posat a treballar
en aquesta línia. Així hem dut a terme accions diverses per a generar

coneixement sobre la realitat del col·lectiu i les polítiques
d’emancipació, en aquesta línea es situa el mapa d’emancipació que
hem engegat així com l’enquesta a les entitats membres. També hem
iniciat una recerca, inicialment en el marc català, que té com a objectiu final
avalar el valor dels serveis d’emancipació i corroborar el seu impacte
positiu.
Hem treballat també per a oferir espais on vehicular el coneixement de les

entitats membres i crear coneixement i posicionaments compartits. Així
hem continuat amb la comissió de competències, n’hem obert una nova de
generació de discurs i hem realitzat el IV intercanvi de professionals.
Enguany s’ha iniciat també una nova experiència amb l’impuls d’un cicle de sessions
formatives impartit de forma voluntària per professionals vinculats a FEPA i que
comparteixen el seu àmbit d’expertesa.
Convençuts del valor que el coneixement d’altres experiències europees ens podria
aportar hem intentat obrir una associació d’aprenentatge europea que
finalment no hem pogut consolidar perquè no ens han aprovat el finançament. De
totes maneres, es tracta d’una línea en la que volem continuar treballant.
Des de FEPA també s’ha continuat apostant per la formació del personal de la
Federació com a mecanisme per a consolidar la federació i punt de transmissió del
coneixement cap a les entitats membres de la federació.
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Projecte de Recerca sobre l’atenció als joves extutelats:
Evolució, avaluació i reptes de futur
FEPA ha iniciat aquest any, en col·laboració amb l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i
Extutelats (ASJTET), un projecte de recerca sobre l’evolució i la realitat de l’atenció als
joves tutelats i extutelats en procés d’emancipació a Catalunya. Aquest projecte
pretén fer una anàlisi quantitativa de la població atesa i els serveis oferts, comprendre
la situació actual dels joves, identificar els factors facilitadors i els factors que
obstaculitzen els processos d’emancipació, avaluar el pas dels joves pels serveis i
recursos d’emancipació per a finalment realitzar propostes de millora així com apuntar
reptes pendents.
L’estudi està conduit pels professors Carme Montserrat i Ferran Casas de l’Equip de
Recerca sobre Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida
(ERÍDIQV) de la Universitat de Girona (UdG).
La proposta de recerca es concreta en 3 grans blocs o fases:
1. Anàlisi estadístic de les dades quantitatives existents a l’ASJTET en el període
1994-2012. L’objectiu d’aquest punt és conèixer l’evolució i situació actual de la
població atesa amb més profunditat: tendències i punts d’inflexió a partir d’un nou
tractament de les dades disponibles.
2. Estudi qualitatiu. L’objectiu és comprendre la situació dels joves atesos pels serveis
per extutelats, identificant els factors facilitadors de processos d’emancipació i els
factors que els obstaculitzen. Aquesta fase comprèn el disseny dels instruments,
aplicació dels mateixos, i anàlisis dels resultats per tal d’obtenir informació de tipus
qualitativa. Ens referim, més concretament, a la realització de grups de discussió
formats per joves, grups formats per educadors i entrevistes individuals semi
estructurades a alguns joves que han passat pel servei per tal d’identificar històries de
vida prototípiques de diferents moments i situacions. També està previst una recollida
i anàlisi d’informacions quantitatives addicionals a través de qüestionaris en format
electrònic.
3. Avaluació del pas dels joves pels recursos i serveis de suport per part dels propis
implicats. L’objectiu és l’acostament als conceptes d’eficàcia i eficiència dels serveis
que intervenen des de la perspectiva dels joves, la realització de propostes de millora
i reptes pendents. A través de grups de discussió amb joves que són atesos per
diferents serveis (habitatge, laboral, assessorament jurídic, formatiu,..) sense que
s’entenguin aquests grups com a mútuament excloents, donat que un jove pot formar
part de més d’un servei.
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Finalment hi haurà la redacció d’un informe de resultats que serveixi com a base per
a la publicació de l’estudi, així com la presentació del mateix en unes jornades.
En el projecte es compte amb la participació activa de membres de l’ASJTET i de FEPA,
implicant-se i liderant algunes de les part del procés.
L’estudi es centra a Catalunya, però està dissenyat de tal manera que pugui ser
replicat a altres territoris espanyols.

Treball de recerca sobre polítiques d’emancipació de
joves tutelats i extutelats a Espanya. Una primera
aproximació als serveis d’emancipació als diferents
territoris.
Al llarg del 2012 FEPA ha treballat en l’elaboració d’un document que recull una
aproximació bàsica als serveis d'emancipació per a joves tutelats i extutelats
existents a Espanya.
Com a Federació de caràcter estatal que agrupa entitats que treballen en projectes
d'emancipació per a joves tutelats i extutelats érem conscients que l'atenció a joves
tutelats i extutelats en procés d'emancipació diferia significativament entre diferents
comunitats autònomes. No obstant això desconeixíem amb exactitud les
característiques específiques d'aquesta atenció en molts territoris. Avançar en aquest
coneixement era així un pas previ clau per poder posar sobre la taula la realitat de
serveis existents, conscienciar sobre alguns buits, però sobretot compartir
FEPA memòria 2012
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enfocaments, apreciar similituds, proposar millores o desenvolupaments potencials,
en definitiva, aprofitar el valor i les sinergies que el coneixement proporciona.
És per això que a mitjans del 2011, coherentment amb un renovat pla estratègic que
situava la generació de coneixement com a eix bàsic, vam decidir iniciar un projecte
que ens permetés recopilar informació bàsica sobre els projectes i recursos
d'emancipació que ofereixen les administracions públiques en cadascuna de les
comunitats autònomes. No disposàvem de cap document que oferís aquesta
informació i sabíem que era competència de cada comunitat autònoma la regulació
d'aquests aspectes. Vam decidir així acotar la nostra ambició i situar el nostre primer
objectiu en la recopilació de la informació bàsica sobre aquests serveis, sense voler
aprofundir en aspectes d'interès (resultats, avaluació, ....) que respondrien segurament
a una segona etapa de desenvolupament.
Per dur a terme aquesta tasca, hem plantejat una recollida d'informació virtual així
com la concertació d'entrevistes telefòniques amb els responsables d'aquests temes
en cadascuna de les administracions públiques que ostenten aquesta competència
en cada comunitat autònoma. En totes les entrevistes vam tenir una conversa oberta
sota 5 aspectes clau;
1. Dependència administrativa
2. Marc legal dels projectes d’emancipació
3. Serveis i projectes d’emancipació reconeguts per l’Administració
4. Prestacions d’emancipació existents
5. Dades quantitatives
La recollida d'informació de l'entrevista i d’internet, era el punt de partida per elaborar
la fitxa d'informació bàsica que configura aquest document. Una fitxa que un cop
elaborada va ser contrastada pels mateixos responsables administratius que havien
facilitat la informació.
Agrair des d'aquí sincerament la col·laboració i el tracte excel·lent rebut per aquests
professionals. Sens dubte sense la seva col·laboració aquest document no hauria estat
possible.
Malgrat la seva simplicitat, i que hi ha molta informació que no hem aconseguit
recopilar (perquè en molts casos no existeix) creiem que el document significa un salt
qualitatiu important en el coneixement dels serveis d'emancipació en els diferents
territoris. Un pas a partir del qual volem continuar avançant.
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De fet aquest document es troba ara en mans de la Direcció General de Serveis per a la
Infància y la Família del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat que el posarà
sobre la taula en una de les reunions que tenen tots els DG d’Infància de totes les
Comunitats Autònomes el que permet situar les polítiques d’emancipació en el màxim
nivell de discussió.

Radiografia dels joves atesos. Document resum dels
resultats de l’enquesta a entitats
Com ja venia fent en els darrers anys, FEPA va dur a terme durant el primer trimestre
del 2012 una enquesta a totes les entitats membres de la Federació per a conèixer
dades bàsiques sobre els joves atesos des dels diferents serveis d’emancipació i
entendre alguns elements del seu procés (especialment pel que fa la sortida). A partir
d’aquesta enquesta s’ha elaborat un document bàsic que permet aproximar una
radiografia i comptar amb indicadors bàsics de resultats.
La idea és poder continuar elaborant aquesta enquesta de forma periòdica, amb
millores a nivell de les dades recollides, per a poder realitzar un anàlisi evolutiu que
faciliti la detecció de tendències.

Guia-web de l’emancipació
El mes de juliol FEPA va iniciar gràcies al suport econòmic de la Diputació de Barcelona
un nou projecte: l’elaboració d’una guia-web que pugui servir de suport als joves
tutelats i extutelats en procés d’emancipació. Més que oferir respostes, la web té com
a objectiu principal que els joves identifiquin quin són els temes sobre els que han de
tenir informació i estar atents si volen ser protagonistes reals del seu procés
d’emancipació
Durant l’any 2012, s’ha treballat per identificar continguts de la guia-web i s’ha definit
la seva estructura informàtica.
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Comissió de competències
L’any 2012 FEPA va obrir una comissió de competències per a oferir un espai on
compartir la seva metodologia i generar nou coneixement a les entitats que estaven
avançant en l’aplicació del model de treball per competències. Un model pel que la
Federació, no hem d’oblidar, ha fet una important aposta des de que l’any 2009
s’elaborà la “Proposta de model marc de pisos d’autonomia” que planteja el valor
d’aquesta metodologia d’intervenció.
A la comissió s’hi varen integrar en un inici 6 entitats. Totes elles havien participat en el
pla de formació de competències que havia ofert FEPA durant l’any 2011.
La comissió es plantejà com a encàrrec inicial la identificació dels factors estructurals i
personals que determinen el procés d’emancipació d’un jove i l’adaptació de la graella
de competències.
Aquests dos encàrrecs es varen assolir a finals del primer semestre de 2012. La
comissió va considerar aleshores que s’havia arribat a un punt on la feina conjunta
requeria d’una aplicació prèvia del model a nivell de cada entitat per a que es pugués
continuar avançant. Així es va valorar la conveniència de tancar la comissió
temporalment i reprendre-la quan les entitats valoressin que estaven en un nivell de
maduresa a nivell d’aplicació de la metodologia que feia convenient continuar
treballant plegats.

Entitats que han participat en la Comissió de treball:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fundació Natzaret
Fundació institut de reinserció social. IRES
Fundación Federico Ozanam
Associació Casa Don Bosco
Fundació Mercè Fontanilles
Fundació privada Servei Solidari per la inclusió social
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Comissió de discurs
Amb la voluntat de tenir un espai de diàleg i reflexió des del que poder elaborar el
discurs públic de la Federació, el mes de maig FEPA va posar en marxa una comissió de
discurs a la que s’han incorporat 5 entitats membres.
Entitats que han participat en la Comissió de treball:
1.
2.
3.
4.
5.

Associació Amics
In Via
Fundació Servei Solidari
Fundació Mercè Fontanilles
Aldees Infantils

La comissió va iniciar el seu funcionament reflexionant sobre el seu rol i prioritzant el
seus eixos de treball pel seu primer any de funcionament. La comissió va valorar que el
prioritari era en un primer moment la creació d’una documentació bàsica sobre la
realitat del jove tutelat i extutelat i dels reptes que afronta. Així mateix la comissió es
va proposar donar resposta a les demandes de posicionament que s’havien fet des del
Govern en el tema del Pla d’Infància de Catalunya.
La comissió s’ha reunit tres vegades al llarg de l’any 2012. Resultat del seu treball ha
sorgit el document en que FEPA valorava el Pla d’Infància. Per temes d’organització, la
comissió no s’ha continuat reunida i no ha pogut avançar en el seu objectiu inicial.
FEPA es planteja reprendre la comissió durant l’any 2013 i ampliar el nombre d’entitats
participants.

Trobada d’educadors Punto de Encuentro / Espai Jove
El dia 7 febrer de 2012 va tenir lloc a la seu de FEPA, la trobada d’educadors de
Punto de Encuentro / Espai Jove amb la finalitat d’enfortir les relacions entre els
diferents professionals que hi treballen i conèixer el funcionament d’aquest recurs
en les diferents comunitats autònomes.
Per tal de dotar de més importància la tasca que s’està portant a terme als diferents
territoris, s’ha continuat amb la dinàmica d’organitzar, des de FEPA, una trobada
anual dels professionals i responsables de l’atenció directe que estan involucrats en
aquest programa. Les entitats que formen aquesta xarxa de treball és important que
tinguin el màxim d’estratègies per fer front a les necessitats canviants del món dels
joves atesos.
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La trobada d’aquest any va incloure dos diàlegs; A última hora del matí va venir
Marta Bàrbara, directora de l’entitat federada “Punt de Referència”, per explicar els
programes de l’entitat de “Referents” i “Famílies Acollidores”. A la tarda, després
del dinar, va venir Juan Francisco Jiménez, director de Via Laboral, que va fer una
presentació de les funcions de l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET) de
la Generalitat de Catalunya, i més concretament del programa de Via Laboral, donant
resposta a aquelles qüestions sobre eines i estratègies per a la inserció laboral dels
joves tutelats i extutelats.
Per altra banda, i com és habitual, durant el matí, es va fer també la reunió dels
responsables de Punto de Encuentro / Espai Jove per explicar els principals serveis i
activitats que va haver-hi durant el 2011, presentar el programa d’activitat pel 2012 i
fer una reflexió sobre els reptes clau que han d’afrontar els Punto de Encuentro /
Espai Jove.
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IV Intercanvi de professionals FEPA
Els dies 14 i 15 de maig es va organitzar el IV Intercanvi de professionals a Barcelona,
concretament a la Sala d’Actes de la Biblioteca Manuel Arranz del Poblenou.
Un any més, varem poder gaudir amb el retrobament dels professionals que, dia a dia,
treballen amb la missió d’ajudar i acompanyar als joves en el seu procés
d’emancipació.
L’objectiu d’oferir un espai d’intercanvi de qualitat es va assolir, com mostren les
enquestes de satisfacció que van complimentar els assistents. També cal dir que vàrem
comptar amb un gran nombre de participants inscrits, al voltant de les 120 persones,
una bona part de Catalunya però també de la resta de l’Estat Espanyol.
En l’Intercanvi, es van realitzar diversos grups de treball, cada grup va treballar al
voltant d’un eix temàtic concret; inserció laboral, formació i acompanyament
socioeducatiu.
Programa del dilluns 14 de maig
10.00 h. Recepció i cafè.
10.30 h. Benvinguda a càrrec de Pepa Arqué, Presidenta de FEPA i Josep Lluís Ortuño,
Director General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya.
11.00 h. Taula Rodona. El mentoring, un instrument al servei de la integració social
dels joves extutelats.
- Programa referents, Punt de Referència.
- Peer mentoring, Igaxes3.
- Programa Rossinyol. Fundació Servei Solidari.
12.30 h. Taller en grup. Identificant els reptes de la inserció social de joves tutelats i
extutelats. Dinamitza: La Col Activa. Plataforma de generació i organització de
tècniques i tallers de creativitat.
14.00 h. Dinar.
15.30 h. Diàleg amb Jaume Funes. Psicòleg, educador i periodista especialitzat en
adolescents i joves. Com motivar als joves per a implicar-se en el seu procés
d’emancipació.
17.00 h. Conversa amb Carme Montserrat, professora i investigadora de la Universitat
de Girona, especialista en l'àmbit de la protecció i l'atenció a la infància i
l'adolescència. Experiències internacionals en l'emancipació de joves extutelats.
18.00 h. Tancament del primer dia d’Intercanvi.
18.30 h. Tour turístic pel centre de Barcelona guiat per Mercè Lombarte.
20.30 h. Sopar.
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Programa del dimarts 15 de maig
09.30 h. Treball en grup. Compartint experiències sobre la inserció social de joves
tutelats i extutelats.
10.30 h. Cafè.
11.00 h. Taula rodona. Estratègies clau en la inserció laboral de joves extutelats.
- Coaching empresarial: Fundació Èxit.
- Prospecció d’empreses: Fundación Federico Ozanam.
- Treball en xarxa: Via laboral, ASJTET.
12.00 h. Taller en grup. Generant noves propostes per a la integració social de joves
tutelats i extutelats. Dinamitza: La Col Activa. Plataforma de generació i organització
de tècniques i tallers de creativitat.
13.30 h. Conclusions del treball grupal.
14:00 h. Cloenda a càrrec de Jordi Bach, director de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i
Extutelats, DGAIA.
IV Intercanvi en imatges
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Cicle de sessions formatives
Amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de formació detectades a les
entitats federades, FEPA ha iniciat aquest segon semestre del 2012 un cicle de
sessions formatives, d’un matí de durada i amb una periodicitat bimensual, per tal
d’oferir formació en aquells àmbits que més puguin interessar i necessitar els
educadors i professionals.
El cicle es va iniciar el dia 2 d’octubre amb una jornada teòrico-pràctica, i amb un clar
enfocament participatiu per part dels assistents, amb la sessió “La gestió emocional:
una eina de treball personal i educativa” la qual va impartir Maria Navarrete de
l’Associació de Recerca Cultural i Socioeducativa (ARCS).
La següent sessió formativa del cicle va ser una jornada teòrica i introductòria sobre
el treball en competències, adreçada a educadors i entitats que encara no treballen
des de la perspectiva de la competència social dels joves. La sessió va portar per títol
El “QuèQuiCom” de la Competència Social i la va impartir l’Ernest Botargues de la
Fundació Servei Solidari.
Ambdues sessions es van valorar molt positivament i va haver-hi una vintena de
participants en cada una d’elles. Durant el 2013 continuarem oferint aquest cicle de
sessions amb diferents propostes formatives.
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Associació d’Aprenentatge
Aprenent sobre l’oci.

Europeu

Grundtvig

–

El darrer trimestre de l’any 2011 FEPA va convidar a les entitats membres interessades
a participar en un grup de treball per a dissenyar un projecte al voltant de l’oci i els
joves per a poder presentar a una convocatòria europea d’intercanvi sota el paraigües
dels programa Grundtvig. L’objectiu de la proposta era obrir una porta de contacte
amb entitats europees per a poder intercanviar experiències i ampliar coneixement.
Set entitats varen mostrar el seu interès en prendre part del projecte i varen participar
de forma activa en les dues reunions de treball que es varen dur a terme per a
concretar-lo. Com a resultat d’aquestes reunions es va obtenir un document que
recollia les principals línies de treball proposades per a crear una associació
d’aprenentatge internacional al voltant de l’oci dels joves. Aquest document es va fer
arribar a 5 entitats europees , essent tres entitats, una alemanya, una francesa i una
altra italiana les que varen mostrar el seu interès a formar part de la xarxa.
Malauradament el projecte que es va presentar a la convocatòria europea a principis
del 2012 no va sortir escollit.
Des de FEPA hem continuat investigant durant el 2012 sobre el tema de projectes
europeus; hem mantingut reunions amb els responsables a Catalunya d’aquests
programes, hem participat de cursos formatius per obrir altres possibilitats com per
exemple el programa “Juventud en Acción” de l’INJUVE i hem estat valorant de quina
manera podem, des de FEPA, obrir aquest camí cap a Europa.

Formació del personal
L’assistència a jornades, congressos i trobades diverses ha estat important per a FEPA.
La participació en aquests espais permet reforçar les relacions institucionals i a l’hora
visionar la realitat del col·lectiu i el sector. A més, la formació del personal propi pot
tenir un efecte multiplicador ja que la informació i formació rebuda pot difondre’s
entre les entitats membres.
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Congressos, jornades i cursos més significatius que han assistit els membres de la
Federació durant l’any 2012:
-

21 de març. Jornada de debat “Identificant els temes clau per al “Pacte per a la
Infància.” PINCAT. Sala d’Actes de la Casa del Mar, Barcelona.

-

12 de juny. Jornada “Dret a l’habitatge: noves solucions, noves polítiques.”
Taula del Tercer Sector. Auditori ONCE, Barcelona.

-

Del 6 al 9 de setembre. Seminario de formación Juventud en Acción para
agentes de inclusión. Saragossa.

-

18 i 19 d’octubre. 16è Fòrum FEDAIA “Combatre la pobresa infantil és feina de
tots.” Auditori Caixa Fòrum, Barcelona.

-

Del 24 al 26 d’octubre. Congreso Familias y Emancipación Juvenil. Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción (FAD). Madrid.
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ÀREA DE PROJECTES
Durant l’any 2012, FEPA ha continuat impulsant i donant cobertura a
programes i projectes d’atenció directe en els que participen diverses
entitats o que tenen caràcter transversal, gestionant-ne la recerca de
finançament i potenciant el desenvolupament de marcs metodològics
comuns parlem així de projectes que fa anys que funcionen com:
 els Espais Joves-Punto de Encuentro
 els Itineraris d’Emancipació
 o el programa de suport econòmic a joves amb itineraris formatius que es du a
terme juntament amb l’ASJTET i l’Obra Social La Caixa

o de nous projectes que s’han impulsat enguany com
 el programa d’ajuts econòmics de FEPA i la Fundació Marató de TV3.

Programa Espai Jove / Punto de encuentro
L’Espai Jove-Punto de Encuentro és un espai d’informació, orientació i de referència
pels joves entre 16 i 21-25 anys (depenent de les comunitats autònomes) que han
estat tutelats per l’Administració. Es tracta d’un espai complementari a altres serveis
d’emancipació del territori que pretén donar eines als joves perquè puguin
desenvolupar-se de manera autònoma en societat, acostant-los als recursos que
existeixen al territori on viuen. L’espai també pretén oferir suport i informació als
educadors vinculats a projectes d’emancipació.
Per tal de concretar aquesta finalitat l’espai es centra en el treball dels següents àmbits
educatius:
•
•
•
•
•
•
•

Àmbit d’orientació i acollida
Àmbit formatiu
Àmbit laboral
Àmbit de vivenda
Àmbit d’oci i temps lliure
Àmbit jurídic
Àmbit de salut
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Aquest projecte es porta a terme a 5 Comunitats Autònomes de l’Estat Espanyol on
FEPA té presència. Concretament es duu a terme a 8 ciutats o territoris, gestionat per
7 entitats federades. A cada comunitat autònoma s’ha adaptat el projecte en funció de
la realitat concreta i de les necessitats del territori.

Catalunya:
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona
Aragó:
Saragossa
Galícia:
Santiago de Compostela
Castella la Manxa:
Guadalajara
Balears:
Palma de Mallorca

Aquest engrescador programa és possible gràcies a l’aportació econòmica del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad mitjançant la convocatòria de
l’IRPF, i la col·laboració de les Administracions Autonòmiques, on destaca especialment
el paper de l’administració catalana mitjançant la tasca desenvolupada per l’Àrea de
Suport al Jove Tutelat i Extutelat. De fet els espais joves a Catalunya comparteixen
espai amb les seus de programes de l’àrea de suport a cada província el que permet
reforçar la col·laboració i integrar l’oferta de serveis pel col·lectiu.
Enguany cal destacar la integració de l’espai jove de Lleida dins d’un Centre de
Programes, aquest fet ha permès reforçar l’atenció oferta.
El número de joves atesos pel projecte Espai Jove - Punto de Encuentro de FEPA a tot
l’estat espanyol durant aquest any 2012 ha estat de: 682 joves, els quals han rebut un
total de 7748 atencions repartides en 4398 demandes diferents. Un nombre
d’atencions superior respecte l’any anterior. Algunes de les causes que expliquen que
s’hagi fet totes aquestes atencions als joves al llarg d’aquest any, és el context social i
econòmic actual.
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Àmbits i número de demandes:
orientació i acollida
formatiu

404
1.703

laboral

933

vivenda

176

Oci i temps lliure

155

jurídic

834

salut

193

Podem observar, que l’àmbit que més demanda genera és, amb molta diferència, el
formatiu. Els joves veuen la necessitat de formar-se per poder accedir a un treball, i
més en el context actual de manca d’ofertes laborals que estem vivint. Això ha portat
que el primer lloc de les demandes l’ocupi aquest l’àmbit formatiu, rebent peticions
pel que fa la recerca de formació, bàsicament en cursos de formació ocupacional i
professional. Aquesta dada és molt significativa perquè si comparem amb la memòria
del 2011, tot i que el primer lloc l’ocupava també la demanda formativa, hi havia poca
diferència amb la demanda laboral, en canvi aquest any trobem una diferencia molt
considerable entre ambdues demandes.
En quan al gènere dels joves atesos a nivell estatal, l’àmplia majoria, un 75% segueixen
sent nois, molt per sobre del nombre de noies ateses.
En relació a les edats dels joves atesos, estem parlant d’una franja d’edats que va des
dels 16 anys els més petits fins als 23 anys els més grans.
En relació a la nacionalitat dels joves amb qui treballen les entitats federades de totes
les comunitats autònomes on FEPA té presència, cal destacar el nombre considerable
de joves atesos de nacionalitat estrangera.
En general, la gran majoria de joves són espanyols i marroquins, tot i que hi ha una
petita part de joves subsaharians i una més petita part encara de joves de diferents
nacionalitats.
Pel que fa a la formació, podem observar que el nivell educatiu dels joves atesos és
força baix. Els PQPI i la ESO serien els estudis més realitzats pels joves, tot i que també
hi ha una petita part de Cicles formatius (de grau mig bàsicament) i també els que
estudien per tenir el graduat escolar. És per això, que des de la federació, creiem que
és prioritari treballar la formació dels joves com a garantia de futur.
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En quan a les derivacions dels joves al programa, la majoria han vingut derivats de
pisos assistits. En menys percentatge, però en un nombre considerable, han vingut
joves derivats de Centres Residencials d’Acció Educativa.
La durada del seguiment, ha estat majoritàriament de entre 6 i 12 mesos.
Per acabar, ressaltar que a nivell general el motiu de les baixes ha estat per haver
acomplert els objectius del seu pla de treball, aspecte que valorem molt
satisfactòriament.
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Programa Itineraris per l’Emancipació
El programa itineraris per l’emancipació pretén oferir suport tècnic i educatiu a joves
tutelats d’entre 16 i 21 anys en procés d’emancipació.
El programa, finançat a través de la convocatòria del IRPF del Ministerio de Sanidad,
Serivicios Sociales e Igualdad i del conveni amb l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i
Extutelat (a Catalunya) complementa i reforça els serveis d’emancipació finançats per
les administracions autonòmiques a Catalunya i Aragó, les dues comunitats on el
programa es desenvolupa.
A Aragó el programa permet ampliar el nombre de serveis oferts pel Centre de
Recursos, que es la plataforma de gestió dels PEP (Proyecto de autonomía y
emancipación del Gobierno de Aragón) dels joves tutelats i extutelats a aquesta
comunitat. A través del programa a més la Fundación Federico Ozanam contracta 4
educadors que realitzen el seguiment dels itineraris individualitzats dels joves en pisos
assistits.
A Catalunya, el programa itineraris permet també ampliar i completar els serveis oferts
des de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats i les entitats vinculades. La
metodologia de base del programa itineraris d’emancipació és l’atenció
individualitzada d’acord amb les necessitats de cada jove i el recolzament que s’ofereix
se centra en les següents àrees: personal, econòmic, residencial i formatiu laboral.

Projecte itineraris per l’Emancipació -Fundació Federico Ozanam- Aragó
El projecte itineraris per l’emancipació ha permès a la Fundación Federico Ozanam
ampliar el nombre de serveis del seu Centre de Recursos, que es la plataforma de
gestió dels PEP (Proyecto de autonomía y emancipación del Gobierno de Aragón) dels
joves tutelats i extutelats a la Comunitat d’Aragó i contractar 4 professionals de suport.
Des del Centre de recursos es gestionen
•

Serveis d’informació, assessorament i derivació

•

Allotjaments alternatius

•

Prestacions o recolzament econòmic

•

Inserció laboral de joves i itineraris individualitzats

•

Documentació de menors estrangers no acompanyats

•

Recolzament formatiu
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Els pisos assistits, més les figures del insertor laboral i l’educador de referència han
estat els recursos claus pel desenvolupament del projecte a Aragó.
Allotjament alternatiu
Durant l’any 2012 un total de 25 joves han estat atesos en recursos d’habitatge, 21 en
pisos assistits i 4 en allotjaments alternatius.

RECURS

PLACES

RESIDENTS

Pis Arrabal

3

4

Pis Las Fuentes

3

4

Pis Rioja

3

4

Pis Universidad

3

3

Pis Villacampa

5

6

Orientació, assessorament, inserció laboral de joves i itineraris individualitzats
Durant l'any 2012 el nombre de joves atesos als quals se'ls ha donat suport formatiu
laboral i suport a la gestió de la seva documentació és de 92, dels quals 39 són
extutelats i dels 53 restants 24 són atesos com PEP (pisos de emancipació, i usuaris
d'allotjament alternatiu) i 29 com a Centre de Recursos (usuaris de llar infantil, de
pisos tutelats i procedents d'altres centres) quedant la distribució de la següent
manera.
PROCEDÈNCIA

NOMBRE

usuaris de llar infantil

3

usuaris de pisos tutelats

21

usuaris de pisos d’emancipació

20

usuaris d’allotjament alternatiu

4

usuaris d’altres centres

5

usuaris extutelats

39

Total

92
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S’ha d’assenyalar el increment de joves extutelats ja no vinculats a cap servei que han
utilitzat el servei.
De tots els joves que han buscat assessorament laboral, s’han elaborat 66 itineraris
individualitzats.
Beques o recolzament econòmic
El nombre de joves usuaris de pisos d'emancipació que s'han beneficiat d'aquestes
beques al llarg del 2012 ha estat de 15. El nombre d'usuaris d'Allotjament Alternatiu ha
estat de 4. Per tant, el nombre total de beneficiaris de les beques PEP el 2012 ha
estat de 19 joves.
La relació de beques concedides a aquests joves l'any 2012 ha disminuït
considerablement en relació a l'any passat, gairebé en un 40%. El total de beques
concedides és de 116.
Recolzament formatiu
Una de les funcions dels orientadors és l'assessorament sobre recursos formatius
existents a Saragossa. En funció de l'itinerari d'inserció de cada usuari s'estableix la
formació a realitzar.
Aquells joves que han estat estudiant en el curs escolar 2011/2012 i continuen la seva
formació en el curs escolar 2012/2013 apareix reflectida la formació que actualment
estan realitzant.
Durant l'any 2012 el nombre de joves que es trobaven estudiant era de 42 quedant la
distribució de la següent manera:
PROCEDÈNCIA

Grau Superior
Grau Mig

NOMBRE

0
11

ESO

5

PQPI

16

Formació Ocupacional

6

Escola Taller

2

Altres estudis

2

TOTAL
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L'apartat "Formació Ocupacional" fa referència als cursos que s'imparteixen en els
centres Sociolaborals i la durada és d'un curs escolar.
El nombre d'alumnes estudiant en centres Sociolaborals és de 15 (9 en PQPI i 6 en els
programes de Formació Ocupacional).

Projecte itineraris per l’Emancipació Catalunya- FEPA
El projecte itineraris per l’emancipació Catalunya durant l’any 2012 ha permès com
apuntàvem completar els serveis i recursos oferts als joves tutelats i extutelats de
Catalunya. Gràcies al projecte itineraris s’han pogut atendre més de 500 joves a
Catalunya.
Enguany el projecte ha centrat la seva intervenció en quatre eixos claus:
 El suport a entitats
 L’ allotjament específic i el seguiment educatiu per a noies joves extutelades
 El suport jurídic per a joves tutelats i extutelats
 El suport per a joves en itineraris formatius

El suport a entitats
A través del projecte itinerarios para la emancipación FEPA ha pogut dut a terme part
de la seva tasca de suport a entitats. El desenvolupament de les comissions, amb el
treball de la metodologia, el cicle de formació però sobretot l’impuls del grup de
suport a educadors configuren algunes de les accions que s’han pogut dut a terme
gràcies al recolzament d’aquest projecte.

Allotjament específic i seguiment educatiu per a noies joves extutelades
A través del projecte itineraris per a l’emancipació de Catalunya, FEPA ha donat suport
al pis assistit NOA. Aquest pis el va inaugurar l’any 2011 la Fundació Maria Raventós.
L’entitat, especialitzada des de fa més de 60 anys en l’atenció i acolliment de noies en
situació de risc social, portava temps preparant l’obertura d’un recurs específic per al
col·lectiu. El pis té una capacitat per a 7 places. Durant l’any 2012 pel pis han passat 9
noies.
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FEPA col·labora amb aquest recurs aportant-hi una educadora social que s’ha integrat
dins de la plantilla de professionals de l’entitat que gestiona aquest recurs.
Durant l’any 2012 el recurs ha atès un total de 8 noies. Aquestes noies han comptat a
més del suport educatiu amb l’allotjament.

Programa de suport jurídic a joves tutelats i extutelats
Des del projecte itineraris per l’emancipació Catalunya s’ha recolzat el programa de
suport jurídic a joves tutelats i extutelats que ofereix l’ASJTET.
Aquest programa ha atès durant l’any 2012 409 joves, essent 149 noves
incorporacions. El nombre de casos atesos ha disminuït respecte a anys anteriors per
canvis organitzatius i de regulació. Així la DGAIA ha decidit des de principis de 2012 que
l’organisme encarregat de gestionar i tramitar la documentació dels menors tutelats i dels
joves extutelats estrangers que no estan en cap programa de l’ASJTET passi a ser el Consorci de
Serveis Socials de Barcelona. Aquest canvi ha suposat el traspàs d’un bon nombre d’expedients
als professionals del Consorci, amb els quals es manté la coordinació des d’aquell moment.
D’altra banda, a mitjans d’any la Subdelegació de Govern de Barcelona va comunicar un canvi
en l’admissió d’expedients, segons el qual aquells joves que han estat declarats majors d’edat
pel decret de Fiscalia que resol la contradicció entre l’edat determinada per les proves
radiològiques i la corresponent a la data de naixement consignada al seu passaport
(independentment de la validesa o no d’aquest passaport) no poden tramitar un permís de
residència per la via prevista a l’article 198 del Reglament d’Estrangeria com a joves extutelats
que no han pogut ser documentats mentre eren menors. Des d’aleshores, es considera que
aquests joves no han estat mai menors d’edat tutelats i, per tant, no poden regularitzar la seva
situació si no és pel seu compte i complint els requisits generals dels supòsits de residència
excepcional previstos a la Llei.
Malgrat aquests canvis el nombre de joves atesos ha estat molt significatiu. El perfil de joves

atesos continua essent com en altres anys majoritàriament masculí i d’origen
estranger.

Procedents del 2011
Incorporacions 2012
Total atesos 2012
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NOIES
Nacionals Estrangeres
2
30
4
28
6
58

Total
32
32
64

Nacionals
5
1
6

NOIS
Estrangers
223
116
339

Total
228
117
345
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TOTAL
260
149
409

El gruix de la tasca d’acompanyament jurídic ha correspost un any més, a les
demandes de menors i joves estrangers, ja sigui per tràmits relacionats directament
amb la regularització de la documentació, com per tots aquells temes que afecten a la
seva integració. De totes maneres, enguany ha augmentat el nombre de persones ateses
per gestions no relacionades amb estrangeria: casuística penal, civil i altres, així com processos
de mediació, que fins ara havien estat anecdòtics.

Penal
2%
Estrangeria
93%

Civil
5%

Des del programa s’ha fet especial incidència en la formació de joves i professionals
especialment des de l’Espai Cabestany, però també d’altres espais joves situats als territoris.
Així, a més de continuar amb les sessions informatives sobre documentació d’estrangeria,
s’han iniciat dues sessions sobre Drets i Deures, que cíclicament s’han anat repetint: una on es
tracta l’exercici d’aquests drets i deures en relació a l’habitatge i a les situacions “de carrer” i
una altra centrada en l’àmbit i les relacions laborals.
Un altre aspecte al que s’ha donat importància ha estat l’assessorament a educadors,
professionals, empresaris, famílies del jovent tutelat i extutelat.

Suport a itineraris formatius
El suport a itineraris formatius ha estat una de les prioritats del projecte d’itineraris a
Catalunya. Aquest suport es concreta en dues formes principalment: el reforç
acadèmic fora l’aula i el suport econòmic a l’estudi.
Es tracta d’un projecte que es du a terme conjuntament per part de l’ASJTET, la
Fundació Servei Solidari i FEPA i que compta en la part de suport econòmic amb l’ajut
de l’Obra Social la Caixa.
Gràcies al suport a itineraris formatius prop de 70 joves han pogut avançar en el seus
estudis.
El reforç acadèmic ha comptat amb 26 joves participants. Aquests joves han tingut el
suport d’un voluntari que els ha ajudat en el seu procés. Aquests voluntaris s’han
aconseguit a través de la Fundació Servei Solidari.
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Nivell d’estudis joves de reforç

NOMBRE

Grau Superior

1

Grau Mig

6

GESO+IOC

6

PQPI

6

Batxillerat

6

Accés a cicles formatiu

1

TOTAL

26

Programa de suport econòmic per a l’estudi - Barcelona
Al setembre del 2011, i coincidint amb el inici del curs escolar, va endegar-se la 3a
Edició del Programa de suport econòmic per al jovent extutelat que realitza estudis de
formació reglada, sota la gestió tècnica i econòmica conjunta de l’ASJTET , FEPA, i el
suport de la Fundació La Caixa. Al setembre del 2012 es va inicia la 4ta edició que
acabarà a l’agost del 2013.
En la seva tercera edició, 44 joves extutelats han pogut gaudir del programa de suport
econòmic per a l’estudi, beneficiant-se d’una prestació econòmica que els ha permès
iniciar, mantenir i/o assolir un projecte formatiu.
Tots ells en edats compreses entre els 18 i 24 anys, que viuen a Catalunya i que ja
estaven realitzant estudis de formació reglada, abans de fer la majoria d’edat. Dels 44
joves, 21 són nois i 23 noies.
24 joves tenien continuïtat de la 1ª o 2ª edició i els altres 20 han estat joves que s’han
incorporat al programa en aquests curs.
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DISTRIBUCIÓ PER GÈNERE

48%
52%

NOIS
NOIES

L’import mensual de la prestació econòmica per als joves estudiants ha estat de:
569’12 euros al mes, amb un petit increment en relació a les altres dues edicions.
Aquest és l’import equivalent a l’indicador en còmput mensual de renda de suficiència
de Catalunya segons la Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya.
La durada de la prestació econòmica coincideix amb la durada dels mesos que dura la
formació. Per a aquella formació amb durada més enllà d’1 curs, la prestació
contempla els 12 mesos, sent renovable pels anys que restin per acabar el cicle
formatiu iniciat i/o en procés.
Els principals resultats del programa han estat:
• 44 joves han pogut continuar la seva formació reglada en assolir la majoria
d’edat.
• 38 joves han assolit amb èxit el seu PTI (Pla de Treball Individualitzat).
D’aquests, 34 continuaran el seu procés formatiu el curs vinent i per tant la
seva permanència al programa. Els altres 4 no continuen per que han finalitzat
la seva formació amb èxit.
• 6 joves no han pogut finalitzar amb èxit el PTI establert.
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Un any més la valoració del programa que conjuntament en fan els beneficiaris
directes, els professionals que hi intervenen, la mateixa Fundació La Caixa, el
Departament d’Acció Social i Ciutadania, concretament l’Àrea de Suport al Jove Tutelat
i Extutelat (ASJTET) i la FEPA, és més que satisfactòria.

Programa d’ajuts econòmics de FEPA i la Fundació
Marató de TV3
Aquest any 2012, FEPA va presentar el projecte “Joves Extutelats: garantint itineraris
que els allunyin de la pobresa” a la Fundació Marató de TV3, participant així de la
convocatòria arrel de la Marató extraordinària sobre la pobresa que es va dur a terme
el mes de maig.

Estem molt orgullosos de poder incloure en aquesta memòria que el projecte
presentat va sortir escollit i tal i com es va pensar s’està portant a terme. El programa
es va iniciar al setembre de 2012 i continuarà durant una part del 2013.
El projecte es dirigeix a joves extutelats i sense recolzament familiar, entre 18 i 25
anys, que es troben en procés d’emancipació. Parlem de joves que no compten amb
els recursos econòmics, personals i relacionals suficients per a integrar-se a la societat i
que si no reben el suport necessari estan condemnats a l’exclusió social i a engrandir
les borses de pobresa severa. Paradoxalment la nostra societat força als joves
extutelats a viure de forma autònoma molt abans de l’edat en la que la major part dels
joves inicien el seu procés d’emancipació. Estem parlant doncs, d’uns joves
especialment vulnerables, amb nivells formatius per sota de la mitjana de la població i
amb una xarxa familiar i relacional molt debilitada, inexistent o fins i tot nociva.
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El projecte Joves Extutelats: garantint itineraris que els allunyin de la pobresa pretén
garantir la finalització dels processos d’emancipació i assentar les bases que permetin
que el jove pugui continuar desenvolupant el seu itinerari vital de forma autònoma.
El projecte es basa en la concessió d’una prestació econòmica temporal de 250 euros
mensuals (durant un màxim de 6 mesos) per a garantir la cobertura de necessitats
bàsiques o l’accés a un habitatge digne de joves que hagin de finalitzar el seu itinerari.
Per una bona gestió del programa s’han organitzat diferents convocatòries per tal que
les entitats federades a FEPA puguin presentar les sol.licituds dels joves que tenen en
aquesta situació. La primera convocatòria es va obrir el mes de setembre, la segona el
mes de novembre i continuarà al gener de 2013 amb una altra convocatòria.
En les dues convocatòries que hi ha hagut al 2012, FEPA ha rebut aproximadament
unes 80 sol.licituds, de les quals s'han pogut adjudicar la quantitat de gairebé 60 ajuts
(estem parlant que han estat favorables les 3/4 parts del total d'ajuts sol.licitats). Així
doncs, en aquests moments, uns 60 joves d'arreu de Catalunya poden gaudir d'aquest
ajuda.

Joves signant el compromís al que està subjecte l’ajut de la Marató
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ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A ENTITATS
Durant l’any 2012 FEPA ha consolidat el camí cap a
l’enfortiment de la participació i sentit de pertinença dels seus
associats. S’ha continuat treballant per a obrir espais de comunicació bidireccional
amb cada una de les entitats membres i apropar la Federació a la realitat per la que
treballa en aquest sentit es situa la roda de visites a les entitats i l’obertura de nous
canals de comunicació com el blog de la federació.

els espais de generació de coneixement (comissions,
cursos, jornades) han creat moments privilegiats per a afavorir la
trobada i el reconeixement mutu entre entitats el que sens
dubte ha afavorit la voluntat de participació i el sentit de
pertinença de les entitats que poden visualitzar el valor afegit
que els hi aporta la Federació.

Per altra banda

L’impuls durant l’any 2012 del grup de suport d’educadors respon
també a la voluntat de la Federació de donar resposta a les necessitats
expressades per part de les entitats i oferir espais de trobada
que permetin de forma conjunta donar resposta a
preocupacions compartides.

Procés de reflexió estratègica
Durant l'últim trimestre del 2012 (i el primer del 2013) FEPA ha dut a terme un procés
de reflexió estratègica que haurà d'acabar amb la definició d'un pla estratègic per als
anys 2013-2015.
El procés, definit per ser realitzat en 5 mesos, s'ha estructurat en quatre grans etapes:
la fase identitària, la fase analítica, la fase estratègica i la fase de tancament. S'ha dotat
a cadascuna de les fases del temps considerat necessari i dels mecanismes per facilitar
la participació de les entitats. Aquesta participació s'ha canalitzat en les tres primeres
fases a través del grup motor i el grup de contrast creats especialment per al procés de
reflexió estratègica. Aquests grups s'han construït a partir de la participació voluntària
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de les entitats membres de FEPA que van respondre a una invitació que es va fer
arribar a totes les entitats membre en el mes d'octubre. A part del grup motor i de
contrast, la junta ha jugat un rol d'aprovació final en cadascuna de les tres fases.
El grup motor, grup de treball que impulsa i lidera el procés de reflexió ha estat
constituït per;
Associació Punt de Referència
Asociación Vasija
Instituto Galego de Xestión para o Tercer Sector
Fundación Federico Ozanam
Fundació Mercè Fontanilles
Fundació Privada Servei Solidari
Fundació Privada RESILIS
Han participat en el grup de contrast;
Associació Amics
Associació Casa don Bosco
Associació In Via
Associació Probens
Asociación Goiztiri Elkartea
Fundació Natzaret
Fundación de Solidaridad Amaranta

Roda de visites a les entitats federades
Aquest any 2012 hem continuat amb la roda de visites a les entitats federades a FEPA
per part del nou equip de treball que gestiona la federació. Conèixer les entitats, el
seu funcionament, les inquietuds i les demandes que poden fer a la federació, és bàsic
per enfortir les relacions i poder enfocar la tasca de FEPA el més ajustada possible a les
necessitats de les entitats federades. Per això, el nou equip de FEPA ha volgut
presentar el seu projecte i serveis d’una forma personalitzada i, al mateix temps,
conèixer de primera mà la realitat en la que treballen en el dia a dia les seves entitats.
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Jornada Institucional
El dia 23 de març de 2012, a la seu de FEPA, es va convocar a totes les entitats a
participar d’aquesta trobada que té per objectiu realitzar l’Assemblea General i al
mateix temps oferir a les organitzacions i als professionals un espai de relació. Aquest
any va haver-hi una participació de 29 entitats federades.
Segons els estatuts, va tocar renovar la Junta Directiva de FEPA, després de
transcórrer els dos anys de mandat. Es presenta la nova candidatura, en la qual
s'observa un canvi en una de les entitats representada; Maria Teresa Miró,
representant d’OSCOBE, deixa la tresoreria de l'entitat i Joan Prat, de Fundació Servei
Solidari l’assumeix. També s'incorpora Punt de Referència a la Junta amb la Marta
Bàrbara com a vocal.
Durant l’Assemblea és van presentar les noves entitats federades; l’Associació Amics i
la Fundació Maria Raventós, també es va rendir comptes de l’exercici anterior i es van
presentar el pressupost i el pla d’acció per l’any actual. Un altre punt va ser la
presentació de la programació de FEPA pel 2012 i també va haver-hi una presentació
de la situació dels programes i projectes d’emancipació en els diferents territoris i una
presentació de les dades bàsiques de l’enquesta realitzada a les entitats.
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Grup de suport d’educadors
El mes de Febrer de 2012 es va fer la primera trobada del grup de suport d’educadors.
La idea d’impulsar un grup d’educadors per treballar a nivell grupal les emocions i la
gestió de les mateixes en relació a la seva tasca educativa, sorgeix de la demanda de
les diferents entitats federades a FEPA i la voluntat per donar resposta a una realitat
que han observat específicament en el treball dels educadors que atenen
adolescents i joves en els pisos assistits.
Aquests educadors, a diferència d’altres que treballen en projectes diferents, estan
més sols en el seu dia a dia, no tenen en la majoria dels casos un equip de companys
per compartir la seva realitat i les seves emocions. Per tant, des de FEPA hem volgut
oferir i acompanyar aquest espai de trobada i d’interrelació pels educadors que
voluntàriament hi volen participar. L’objectiu és que trobin en aquest grup un lloc on
expressar-se lliurement i fora dels condicionants de l’entorn de la feina i de l’entitat
on està contractat.
Treballar la getió de les emocions dels professionals ajuda també als adolescents i
joves. Aquest espai pretén que l’educador implicat pugui mirar de desenvolupar noves
i diferents estratègies per afrontar la seva vida laboral i emocional amb els joves. Posar
paraules en aquest procés d’autoconeixement té molts beneficis, i fer-ho en un grup
de suport encara més. La importància de poder comprendre què ens passa i perquè
ens passa, poder expressar el què sentim i comptar amb el recolzament d’un grup de
persones al nostre costat predisposades a ajudar, és una experiència prou important
i necessària per gaudir d'una millor autoestima i confiança en un mateix.
Gràcies a l’experiència viscuda per tots, podem veure, que moltes vegades quan
aconseguim aportar eines per entendre millor les pròpies emocions i/o les emocions
dels altres, es produeixen canvis desitjats. Així doncs, també podem afirmar que
treballar tots aquests aspectes en grup ens ajuda a fer-ne un abordatge més efectiu, ja
que l’altre et dóna un suport per ajudar a entendre i gestionar millor les emocions que
sentim, com a professionals, davant la tasca educativa. Podem finalment pensar i
concloure que aquest treball en grup de gestió de les emocions ens pot donar la
possibilitat de millorar d’una manera global el nostre benestar com a educadors i al
mateix temps potenciar la creació de sinergies entre persones i entitats.
Organitzativament el Grup de suport d’educadors realitza una trobada mensual, els
tercers dijous de cada mes 10 a 12 del matí a la seu de la federació a Barcelona, la
persona responsable de portar el grup és el Miquel Badia de FEPA en la vessant de la
seva formació com a psicòleg i psicoterapeuta. Cal dir que aquesta experiència està
resultant molt interessant i enriquidora per tots.
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INFORME ECONÒMIC
Els ingressos totals de FEPA durant l’any 2012 han estat de 582.800 euros.
L’entitat ha tancat l’exercici amb un superàvit de 11.108,79 euros que ha passat a
reserves.
Com ja va fer l’any passat, els comptes de l’entitat s’han sotmès a una auditoria de
comptes.

FONT D’INGRESSOS

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA
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FINANÇADORS
Volem agrair molt sincerament el finançament concedit per les organitzacions,
administracions i empreses que detallem a continuació. Sense el suport de les
quals, el treball de FEPA no hagués estat possible.

Generalitat de Catalunya
Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família
Direcció General d’Atenció
a la Infància i a l’Adolescència

Fundació “ La Caixa”

Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad

Fundació La Marató de TV3

Diputació de Barcelona
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Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits
Via Laietana, 54 1r
08003 – Barcelona
Tel. 93 268 99 91
direccio@fepa18.org
gestio @fepa18.org

www.fepa18.org
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