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FEPA es va constituir el desembre de 1999
amb l’objectiu d’aglutinar totes aquelles entitats

Us presentem la memòria del 2006 de la Federació
d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits. Els projectes
i les activitats que presentem tot i correspondre a un
any determinat reflecteixen també el recorregut dels
7 anys d’història i de treball de l’entitat.

d’arreu de l’estat que desenvolupen projectes
per a joves tutelats i extutelats a partir
dels 16 anys.

FEPA enguany ha prioritzat dues línies de treball: per
una banda la participació en plataformes de tercer nivell
i per l’altra, consolidar els projectes dirigits als professionals de les entitats federades.
En relació a la participació, la Junta de FEPA s’ha integrat
a la comissió d’infància i adolescència de l’AEISC (Associació empresarial per la Iniciativa Social Catalana) a la
taula negociadora del conveni laboral de sector de la
infància en risc. De la mateixa manera ha participat a la
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social i s’ha implicat
directament com a membre promotor a l’Euroregió
Solidària, contribuint amb la proposta d’un projecte
social que neix a partir de l’experiència adquirida al
territori on treballem, així com l’obtinguda prèviament
en intercanvis europeus. A un altre nivell s’ha iniciat una
col·laboració amb la Fundació Un Sol Món i amb la
Fundació Maite Iglesias, a través de les quals es concedeixen beques als joves de les entitats en concepte
principalment de formació.
En relació al foment d’un treball en xarxa amb les
entitats federades, la coordinadora interterritorial es
consolida com espai de comunicació i reflexió, on hi
participen un representant de cada una de les comunitats
autònomes on FEPA té presència: Balears, Castella - La
Manxa, Aragó, Galícia, Catalunya. El que va néixer com
una coordinació per un projecte concret ha esdevingut
una plataforma des de la qual treballar i posar en comú
metodologies de treball, mancances i punts forts del
sector en cada un dels territoris així com noves propostes
de projectes d’àmbit estatal.
En aquesta línia va sorgir la iniciativa de realitzar un
primer intercanvi de professionals a Saragossa que va
tenir un alt grau de participació. La valoració positiva que
se’n va fer ens anima a repetir l’experiència bianualment.
A més s’han continuat portant a terme l’espai d’educadors, el grup de supervisió pedagògica, l’espai jove, el
servei de beques i microcrèdits i l’informatiu. Tots ells
projectes que donen resposta a les demandes i necessitats
de les entitats federades.
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En un altre àmbit cal destacar l’esforç que s’ha fet per
actualitzar tota la imatge corporativa de l’entitat: el logo,
el tríptic i el web, així com la nova edició quadrimestral
d’un butlletí en el qual s’informa de la situació dels
projectes de la federació, les activitats realitzades i un
article d’opinió.Tot això contribueix a una millor difusió
de l’entitat i en el cas del web i el butlletí a una milloraa
de la comunicació entre les entitats.
L’any passat FEPA va creure important poder obtenir
la certificació de qualitat ISO:9001:2000 en tant que
implica mantenir al dia un sistema de millora continua
dels serveis que ofereix. Aquest any 2006 s’ha ratificat
aquesta certificació la qual cosa pensem que representa
una garantia per les entitats federades de la voluntat
continua de la federació de donar un servei de qualitat.
Des d’aquí volem donar les gràcies a totes les administracions, entitats i professionals* que han fet possible
que totes aquestes activitats i projectes s’hagin fet
realitat.

* Volem agrair la col·laboració a diferents entitats i persones que han fet possible la consolidació dels projectes realitzats per la federació
durant l’any 2005 en relació als següents àmbits:
- Àmbit de salut: ACAS Girona, Associació Hildegrada, Associació Fada, Institut Gestalt, Isabel Campins, Rosario Sánchez, Imma Carrera.
- Àmbit laboral: Bar Campus Girona, Grup Català de Neteges, ETT EVIDOR Girona, Fundació Manpower, FEIAB (Federació d’Entitats d’Atenció
a la Infància i Adolescència de les Balears).
- Àmbit formatiu: Escola Adults de Girona, CEPFO Girona,Via Laboral Barcelona, Girona i Tarragona, AVBC (Associació de Veïns pel Benestar
Ciutadà).
- Àmbit d’habitatge: Cambra de la Propietat Urbana Girona, Patronat de la Sta. Creu,Tot Finques Girona, Associació Prohabitatge, Administració
d’Immobles Martí Sirera, SL.
- Àmbit de lleure: Gimnàs Girona, Centre Cívic St. Narcís de Girona, Punt d’Informació Juvenil de Girona, 9 Espiral de Salt, Institut de Serveis
Socials i Esportius de Mallorca, Centre Cívic Sagrada Família de Barcelona, TSIS Guadalajara.
- Àmbit assessorament legal: Beatriz Fernández.
- Àmbit de vida quotidiana: Associació Barcelona pel desenvolupament de l’Acció Social (ABAS), Nike

L’equip de gestió és el responsable de portar
a terme els projectes i activitats que es van

El màxim òrgan de decisió dins de la federació és
l’Assemblea, si bé funcionalment té delegada aquesta
funció a la Junta Directiva que operativament delega la
gestió i coordinació de projectes i serveis a l’equip de
gestió.

definint des de la direcció de l’entitat
Aquest equip de gestió és el responsable de portar a
terme els projectes i activitats que es van definint des
de la direcció de l’entitat.

ASSEMBLEA GENERAL
(Entitats federades)

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta:
Pepa Arqué
Vicepresidenta:
Mayte Miró
Secretari:
Jordi Olesti
Tresorer:
Ricard Calvo
Vocals:
Pere Tusquelles
M. Cinta Espluga
Miquel Cubeles
Ricardo Centellas
Montse Ros

COORDINACIÓ
Coordinadora

EDUCADORA

QUALITAT
Responsable
de Qualitat
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Durant el 2006 FEPA ha tingut contractades 2 persones
a jornada complerta que formen l’equip de gestió: una
educadora i una coordinadora. A més des de fa 2 anys,
col·labora de forma voluntària amb la federació una
advocada que realitza l’atenció a joves en temes legals.
Enguany s’han celebrat dues assemblees: l’ordinària el
mes de Març on es va fer balanç de les activitats realitzades l’any anterior i es van aprovar la programació i
els pressupostos del 2006. El mes de maig es va realitzar
una assemblea extraordinària per tal d’escollir la nova
junta directiva que va tenir el suport de tots els presents.

El 2006 s’han creat dues comissions de treball dins de
la Junta Directiva: la de Línies estratègiques i la del
Reglament de Règim Intern.

FEPA la formen actualment 34 entitats.

FEPA la formen actualment 34 entitats, de les quals,
vint-i-nou pertanyen a Catalunya, una a Balears, dos a
Castella - La Manxa, una a Galícia i una més a Aragó.
Catalunya 29
Castella la Manxa 2
Aragó 1
Balears 1
Galícia 1

A continuació es relacionen totes les entitat federades:
CATALUNYA
Província de Barcelona:
- Fundación PROYECTO Y VIDA (Vic)
- Associació INICIATIVES I PROJECTES SÒCIO
LABORALS (Barcelona)
- Associació LLAR TROBADA (Barcelona)
- Associació de Recerca Cultural i Sòcio educativa
ARCS (Barcelona)
- Associació ESPAVILA’T (Sant Pere de Ribes)
- Comunitat escolàpia “CAMP DE L’ARPA”, (Barcelona)
- Fundació MERCÈ FONTANILLES, (Barcelona)
- Associació per l’Estudi i Promoció del Benestar Social
PROBENS (Barcelona)
- Comunitat FILLES DE SANT JOSEP (Barcelona)
- LLAR BUTINYÀ (Barcelona)
- INICIATIVES SOLIDÀRIES (Barcelona)
- Associació Catòlica Internacional Servei a Joventut
Femenina – ACISJF - Casa de la Jove (Barcelona)
- Associació PUNT DE REFERÈNCIA (Barcelona)
- Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament
Humà ACIDH (Barcelona)
- Llar CHAMPAGNAT (Rubí)
- Comunitat Escolàpia EL PUTXET (Barcelona)
- Comunitat Escolàpia EL CARME (Barcelona)
- ALDEAS INFANTILES, SOS (Barcelona)
- NOSTRA LLAR (Barcelona)
- Associació cedre per la promoció social - LA CASETA
(Barcelona)
Província de Tarragona i Terres de l’Ebre:
- Associació GRUP ESPLAI BLANQUERNA (Tortosa)
- Fundació L’HEURA (Tarragona)
- Fundació ÀNCORA (Reus)
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Província de Girona:
- Fundació PLATAFORMA EDUCATIVA (Girona)
- Fundació OSCOBE, (Girona)
- Residència MARILLAC, (Girona)
- Servei d’atenció a immigrants - SAI, (Girona)
- ESCALER, SCCL, (Figueres)
Província de Lleida:
- Associació AULA DE NATURA CORTARIU CADÍ,
(Bellver de Cerdanya)

CASTELLA - LA MANXA
- Associació VASIJA, (Guadalajara)
- Asociación de profesionales por la integración en
Castilla-La Mancha – API INTEGRACIÓN (Guadalajara)
BALEARS
- Institució NATZARET, (Palma de Mallorca)

ARAGÓ
- Fundación Federico OZANAM (Zaragoza)

GALÍCIA
- Instituto Galego de Xestión para o 3er sector –
IGAXÉS (Santiago de Compostela)

Des de les diferents entitats, es porta a terme un servei
educatiu d’atenció a joves d’entre 16 i 21 anys a partir
de pisos assistits, pisos compartits i seguiments en el
medi.
A continuació es mostren les dades dels joves atesos
des de entitats federades durant l’any 2006 en tot l’àmbit
estatal.
Les entitats federades d’Aragó, Balears, Castella - La
Manxa, Catalunya i Galícia gestionen un total de 57
pisos destinats a l’acompanyament dels joves extutelats
en el seu procés d’autonomia. Aquests representen un
total de 234 places, tot i que el nombre real de joves
atesos el 2006 ha estat de 263 i l’estada mitjana en el
pis és 10 mesos.

Si ho distribuïm per comunitats autònomes les dades
són les següents:
A Catalunya les entitats gestionen 41 pisos des dels
quals s’han atès 177 joves. Les entitats catalanes són
col·laboradores de l’Àrea de Suport al Jove del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya, en tant que reben el seu suport i finançament
pel desenvolupament del projecte.
Des de Balears es gestiona 1 pis des del que aquest any
s’ha fet un acompanyament a 4 joves. L’entitat té un
conveni amb la Regidoria de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Palma per la cessió del pis.
A Castella - La Manxa, les dues entitats federades
gestionen 6 pisos des dels que s’han atès 26 persones.
Les entitats reben el suport i el finançament de la
Direcció General de la Família de la Conselleria de
Benestar Social de la Junta de comunidades de Castillala Mancha.
A Galicia hi ha un pis assistit des del qual s’ha atès a 2
joves. L’entitat rep el suport i el finançament de la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar de la Xunta de
Galicia.
Des d’Aragó es gestionen 8 pisos des dels quals s’han
atès a 54 joves. L’entitat aragonesa rep el suport i el
finançament del Departament de Serveis Socials i Família
de l’Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Per altra banda els joves que han estat atesos des del
seguiment en el medi han estat 767. Es tracta de joves
que poden haver estat inicialment en pisos assistits i
que posteriorment a la seva sortida necessiten encara
d’un acompanyament puntual; o bé de joves que no han
estat mai en un pis assistit i que viuen amb família,
extensa, pròpia o aliena (20%) o en pisos de lloguer,
compartits o propis (18%) o en habitacions (6.5%) però
que requereixen un acompanyament per tal de consolidar
el seu procés d’autonomia. Cal destacar també que
alguns nois i noies tenen unes condicions d’habitatge
més precàries ja que viuen en situacions molt inestables
com són les pensions i els albergs (2.4%).
Del total de joves en seguiment, el 45% estan sota la
tutela de l’administració i s’està treballant per anar

Família extensa o pròpia 18%

Aproximadament el 78% dels joves que s’han atès tenen
entre 17 i 19 anys i cal remarcar que el 22% dels joves
tenen entre 20 i més de 22 anys. La majoria d’aquests
estan en seguiment en el medi i això potser indicatiu
que l’assoliment d’una autonomia real i plena per part
d’aquests joves és a llarg termini.

Família aliena 2%
Pis compartit 15%

Edat de tots els joves atesos

Pis de lloguer propi 3%
22 (6%)
Habitació 6,5%

21 (7%)

Pensió, albergs 2,4%

20 (9%)
Pis tutelat 45%

19 (14%)

Centre Penitenciari 10%

18 (34%)
17 (21%)
16 (8%)
15 (1%)

En total s’han atès 1014 joves i com es confirma any
rere any la majoria són homes. En el 2006 un 70%.

Joves atesos a pisos
Nois 68%
Noies 32%

En relació a la nacionalitat, dels 1014 joves amb qui
treballen les entitats federades de totes les comunitats
autònomes on FEPA té presència, cal destacar que el
40% dels joves són estrangers i la resta són nascuts a
Espanya.

Joves atesos a seguiment
Nois 70%

Nacionalitat dels joves atesos

Noies 30%

Estat Espanyol 60%
Magreb 23%
Altres 17%

Detallant les dades per territoris i en funció de la seva
pròpia idiosincràsia, trobem dos grups a destacar: les
comunitats autònomes on el nombre de joves estrangers
atesos és major al nombre de joves nascuts a l’Estat
Espanyol i les que justament és al contrari. Formen part
del primer grup: Catalunya (68% dels joves estrangers)
i Castella - La Manxa (53% dels joves estrangers).
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assolint graus d’autonomia que els permetin emanciparse. D’aquest 45%, un 80% són de la Comunitat Autònoma
de Galícia.
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Formen part del segon grup: Galícia (7% dels joves
estrangers) i Balears (14% dels joves estrangers). A
cavall entre aquests dos grups situem la comunitat
autònoma d’Aragó que compta amb un 46% de joves
estrangers.
Molts dels joves atesos tenen una formació molt baixa.
Un 40% dels 1014 joves atesos en els diferents serveis
de les entitats federades de tot l’estat espanyol són
analfabets o lectoescriptors la qual cosa vol dir que no
han adquirit els continguts de l’ensenyament obligatori
l’hagin acabat o no. Assenyalar també que un 28% han
finalitzat amb èxit l’educació secundària obligatòria i
només un 3% dels joves han assolit un grau de formació

Cursos iniciats per joves
Alfabetització 1%
Curs català/castellà 13%
Curs específic laboral 14%
FO 42%
Pràctiques formatives a empresa 5%
ESO 1%
Cicle grau mig 23%
Cicle grau superior 1%

481 joves han treballat durant l’any 2006, destacant el
sector de la indústria, amb un 29%, l’hostaleria amb un
22% i la construcció amb un 22%.

Grau de formació
Analfabetisme 3%
Lectoescriptura 37%
ESO sense acabar 18%
ESO 28%
Garantia social 1%
FO 10%
Cicle grau mig 1,5%
Batxillerat 1,5%

Durant aquest any 2006, dels 1014 joves atesos en els
diferents serveis de les entitats federades de tot l’estat
espanyol, 411 han finalitzat el seu procés educatiu.
Assenyalar que un 40% d’aquests nois i noies retornen
amb la seva família d’origen o extensa; un 28,5% accedeixen a un habitatge amb condicions d’estabilitat (un
lloguer propi, un lloguer compartit o un pis de compra)
i un 31,5% dels joves accedeixen a una vivenda en
condicions d’inseguretat.
Retornar amb la família 40%

superior a l’educació secundària obligatòria.
Tot i la poca formació de la majoria dels joves, aquest
any només s’han iniciat 340 cursos que veiem detallats
al següent quadre. S’ha de considerar aquesta dada en
tant que la formació és una eina indispensable per a
que els joves puguin promocionar-se sociolaboralment
i anar consolidant els objectius del seu procés d’autonomia. Destacar que el 61% dels cursos iniciats estan
orientats a la formació d’un ofici, mentre que només
un 14% dels cursos estan orientats a l’adquisició dels
idiomes oficials dels territoris.
Per un altre banda i a diferencia de l’any 2005 que només
va suposar un 9% dels cursos iniciats, enguany un 24%
dels joves han iniciat un curs per assolir una formació
superior a la secundària obligatòria. D’aquest 24%, un
85% són joves atesos a la Comunitat Autònoma de
Galícia, un 10% a Catalunya i un 5% a Aragó.

Pis compartit 20%
Pis de lloguer propi 8%
Pis de compra 0,5%
Habitació de lloguer 11%
Pensió 3%
Centre penitenciari 17%
Altres 0,5%

Aquest treball es concreta en dues línies d’actuació:

Seguint les finalitats federatives definides
als estatuts de FEPA, durant aquest any 2006
des de la Junta Directiva s’ha treballat

A) per una banda la participació dels membres
de la Junta en representació de FEPA i de les
seves entitats en xarxes de treball. FEPA durant
aquest any 2006 ha participat a:

per la representació, defensa i promoció
de les entitats federades.

Taula del III Sector Social de Catalunya
La Taula té com objectiu treballar per a la millora del
benestar de les persones amb necessitats socials no
cobertes i de manera prioritària per a la seva inclusió
social, la consolidació de les pròpies entitats i el reconeixement de la seva acció per part dels sectors
econòmics, les administracions públiques i el conjunt
de la societat catalana, cercant la incidència en les
polítiques socials a Catalunya. FEPA som socis fundadors
de la Taula i la Junta participa a la comissió de Marc
Legal. El grup de marc legal té per objectiu estudiar i
elaborar propostes de millora del sector que passen
per un canvi en l’entorn de la regulació jurídica.

AEISC (Associació empresarial de
l’iniciativa social de Catalunya)
L’AEISC té per objectiu integrar i acollir les entitats
privades sense ànim de lucre, que proveeixen professionalment serveis d’atenció a les persones i/o gestionen
empresarialment recursos i serveis sòciosanitaris de
titularitat pública i/o d’interès general des d’una voluntat
expressa no mercantil a Catalunya. Des de la Junta de
FEPA es participa activament en la comissió d’infància
i concretament estem a la taula negociadora del conveni
laboral de sector de la infància en risc.

RETVI (Red de Equipos de Trabajo
en Vivienda Joven)
Pertany al Consejo de la Juventud de Espanya i es va
crear amb la finalitat de ser un espai d’intercanvi
d’experiències, informació, adquisició de formació i
l’elaboració de propostes pels agents socials i polítics
en temes de vivenda jove. Hi poden participar les entitats
membres del Consejo de la Juventud de Espanya, institucions públiques i organitzacions socials que desenvolupin un treball en aquest sentit. Des de gener de 2006
som membres d’aquesta red.
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Euroregió solidària
A partir de l’Euroregió “política” promoguda pels
representants de les Comunitats i Regions d’ Aragó,
Catalunya, Illes Balears, Migdia-Pirineus i LlenguadocRosselló, sorgeix la idea de crear un grup social de
l’euroregió, i construir un espai territorial. L’acord signat
entre les entitats promotores de l’Euroregió Solidària
pretén subratllar que els acords entre regions, a més
del desenvolupament econòmic, han d’abordar la problemàtica de les persones i col·lectius que pateixen
exclusió social i residencial. Així, les relacions interregionals han de servir també per aconseguir una Europa
socialment cohesionada.
Les entitat impulsores de la iniciativa són: Fnars, MigdiaPirineus i Llenguadoc; Rosselló; Fepa-Catalunya;Associació
Prohabitatge Catalunya; Filos Aragó;Fundació NatzaretIlles Balears. Durant aquest any s’han fet tres reunions.
La primera a Barcelona, amb les entitats promotores
en la que es van establir unes línies de treball; una segona
a Perpinyà, on es va conèixer in situ les entitats dels
socis francesos i una darrera a Barcelona, el mes d’octubre on es va fer la presentació oficial de l’Euroregió.

B) La segona línia d’actuació s’ha centrat en fer
més visibles les entitats i els joves amb qui treballen.

Promoció i visualització de les entitats federades
Un dels objectius de la federació és donar a conèixer
el treball educatiu que les entitats federades fan amb
els joves tutelats i extutelats a partir dels 16 anys. Ser
presents en els mitjans de comunicació i participar com
a ponents a jornades organitzades per altres entitats
és important en tant que representa un mitjà de difusió
i sensibilització de les entitats federades i del treball
que porten a terme. L’any 2006 hem estat presents a:
• Diari El Punt: van fer un reportatge sobre el procés
d’emancipació dels joves tutelats a partir de l’entrevista
amb la Sra. Pepa Arqué, presidenta de la federació.En
aquest també hi sortien reflectides altres entitats de
FEPA i l’experiència concreta d’alguns joves. Aquest
reportatge va tenir una menció especial en els premis

de periodisme convocats pel Consell de Benestar de
l’Ajuntament de Barcelona.
• Bcn Televisió: Entrevista televisiva dels informatius de
cap de setmana a la presidenta de la federació Sra.
Pepa Arqué.
• Ponència de la Presidenta de la federació Sra. Pepa
Arqué a les Primeres Jornades d’entitats per a la
Mediació Social Residencial organitzades per
l’Associació ProHabitatge en col·laboració amb el
Departament d’Acció Social i Ciutadania.
• Al web del CEESC, Col·legi d’Educadores i Educadors
de Catalunya, es va fer difusió del document Pla
d’autonomia elaborat pels educadors i educadores de
la federació.
• Al Full Informatiu del CEESC Col·legi d’Educadores
i Educadors de Catalunya del mes de juliol de 2006,
va aparèixer una fitxa de presentació de la federació.
A més, vam rebre la visita de membres del Col·legi
a qui es va presentar el projecte de la federació i es
va acompanyar a la visita del pis assistit de l’entitat
sòcia, Iniciatives i Projectes Socio laborals.
• Diàleg amb les administracions i òrgans de govern:
Des de fa un any que FEPA va mantenint contactes
amb les administracions de les comunitats autònomes
on tenim presència. El 2006, aprofitant les trobades
de la coordinadora interterritorial, ens hem entrevistat
amb els responsables dels Serveis de Menors i dels
Programes d’Emancipació d’Aragó, Castella-La Manxa,
Balears i amb la Consellera del Departament d’Acció
Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
• Síndic de Greuges: Representació de la Junta a la
reunió amb el Síndic de Greuges per tal de revisar
els Protocols d’actuació en casos de maltractaments
greus i abusos sexuals a infants. Representació de la
Junta a la reunió de presentació del nou adjunt al
Síndic de Greuges per la defensa dels drets dels infants.
Participació de la Junta Directiva a la reunió
d’informació sobre les línies generals que estableixen
el nou protocol marc d’actuacions en casos d’abús
sexuals i altres maltractaments greus a menors convocada pel Sr. Rafael Ribó, Síndic de Greuges de
Catalunya.

La federació des dels serveis tècnics i amb la finalitat
de donar suport als seus associats ofereix els següents
serveis:

Assessorament i orientació a entitats en temes relacionats amb la gestió i amb l’atenció
a la infància, adolescència i joventut tutelada o extutelada
i en situació de risc social.

Cessió d’espais de la federació
FEPA, a través d’un conveni de col·laboració amb el
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat
de Catalunya, compta amb diferents espais a les ciutats
de Barcelona, Girona i Tarragona completament equipats.
Aquests espais la federació els comparteix amb Via
Laboral, recurs d’inserció laboral de l’Àrea de Suport
al Jove i es posen també a disposició de les entitats
federades.

Butlletí informatiu de FEPA
i informatiu setmanal
Durant l’any 2006 FEPA ha continuat editant l’informatiu setmanal que ofereix informacions de cursos,
conferències, seminaris i jornades, i també informacions
generals relacionades amb la federació.
A més a més, per tal de millorar la comunicació amb
les entitats, durant aquest any s’ha iniciat el butlletí
informatiu de FEPA, una eina d’edició quadrimestral,
de divulgació de les activitats que realitza FEPA. El butlletí
recull continguts relacionats amb les informacions de
la gestió de la Junta Directiva, activitats en les quals ha
participat aquesta, actualitat dels diferents projectes de
FEPA i articles d’opinió.
Durant aquest any 2006 s’han editat dos butlletins, un
al mes de maig i un altre al mes de novembre que poden
ser consultats al web de la federació. Destacar la
publicació dels següents articles:
• El “discapacitado cultural”: una nueva figura de y para
la exclusión del Sr.Manuel Delgado Ruiz. Universitat
de Barcelona. Maig 2006
• Autonomia personal i inclusió social, un objectiu per a
Europa de la Sra. Carme Panchón i Iglesias. Universitat
de Barcelona. Novembre 2006
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Servei
a les entitats
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Disseny de la imatge corporativa
de l’entitat
Un dels objectius de la programació de la federació
d’aquest any ha estat renovar la imatge corporativa. La
Junta Directiva de la federació amb l’assessorament
d’una empresa de disseny ha treballat per tal d’anar-la
definint.

Coordinacions interterritorials
Ja fa dos anys es van iniciar les coordinacions de seguiment i avaluació del projecte Espai Jove amb el responsables de cadascuna de les Comunitats Autònomes on
es va implementar. Des de la federació s’intenta impulsar
la participació de les entitats que per distancia geogràfica
estan més allunyades de la seu de FEPA.
Fruit d’anteriors coordinacions, es va veure necessari
que FEPA es fes més present davant les administracions
autonòmiques dels territoris on hi ha entitats federades.
Per tal de començar a treballar per fer realitat aquesta
proposta, el mes de setembre de 2005, en el marc de
la coordinació interterritorial es va iniciar un espai de
participació dirigit als responsables dels programes per
a joves que han estat tutelats per les diferents administracions autonòmiques.

Com a resultat d’aquest procés a l’assemblea extraordinària del 18 de maig es va presentar el nou logotip
de la federació que respon a conceptes relacionats amb:
grup, conjunt, igualtat, dinamisme i creixement.

Durant aquest any 2006 s’han fet quatre coordinacions
interterritorials, una a Saragossa el 16 de febrer, l’altre
a Toledo el 19 d’abril, una a Palma de Mallorca el 30 de
juny i l’altre a Barcelona el 3 d’octubre.

Web
Un dels altres objectius relacionats amb la imatge
corporativa ha estat la creació d’un nou web de FEPA,
www.fepa18.org, amb la finalitat d’oferir un millor
servei a les entitats federades. Alhora, també vol ser
una plataforma per donar a conèixer la federació, els
serveis que ofereix i les entitats que la formen, així com
un espai virtual de comunicació.

Fons bibliogràfic de la federació
A partir del treball que es porta a terme al Grup de
Supervisió i a l’Espai d’Educadors i Educadores, aquest
any 2006 FEPA ha destinat part dels seus ingressos a
crear un fons bibliogràfic. Els llibres que s’han adquirit
estan a disposició dels professionals de les entitats
federades.

Els temes que es van treballar van ser:
• Seguiment del projecte Punto de Encuentro 2006
• Disseny i presentació de nous projectes de cara al
2007.
• Disseny i avaluació del primer intercanvi d’educadors
i educadores de FEPA.
• Presentació del Proyecto de Emancipación Personal
del Gobierno de Aragón a càrrec de Miguel Ángel
Morel, coordinador del PEP del Servicio de menores
del Gobierno de Aragón.
• Presentació del Proyecto de Emancipación del Gobierno de Castilla la Mancha a càrrec de Maria Ger,
jefa de Servicio Menores de la Consejería de Bienestar
Social de la Junta de Comunidades de Castilla – La
Mancha.

Tant des de FEPA com des de les entitats participants
en aquestes coordinacions es va valorar molt positivament la possibilitat de trobar-se trimestralment i continuar treballant des dels territoris.
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• Presentació del Sistema de Protecció del Menor de
Palma de Mallorca a càrrec del Director de l’Àrea de
Protecció al Menor i Atenció a la Família, el Sr. Antonio
Calvo.

Servei
als educadors
L’espai de trobada d’educadors
i educadores
L’Espai de Trobada d’Educadors i Educadores es va iniciar
al gener del 2004 com a resposta a una inquietud dels
professionals que treballen als pisos assistits de les
entitats federades. Durant l’any 2005 el projecte es va
consolidar definint-se com un espai clau en la relació
de FEPA amb les entitats sòcies.
L’objectiu d’aquest espai és millorar la qualitat dels
projectes i de l’atenció als joves. És, per tant, un espai
d’anàlisi i reflexió sobre la pràctica educativa dels
educadors i educadores de les entitats federades que
fan el seguiment socioeducatiu dels i les joves tutelades
i ex tutelades, bé des del pis assistit o bé des del medi.
Aquest espai, també, s’obre puntualment a altres professionals que, tot i no pertànyer a les entitats federades,
estiguin realitzant accions d’acompanyament amb aquests
joves.

La programació de l’Espai de Trobada d’Educadors i
Educadores de l’any 2006 s’ha centrat en la realització
de monogràfics i sessions formatives que han comptat
amb la participació d’experts en els continguts treballats.
Els educadors i educadores s’han reunit cada mes i mig
i les 5 sessions que s’han realitzat han versat sobre els
següents temes:
• El vincle educador/a – jove i com treballar la
motivació dels joves a càrrec de Núria Beitita i
Carme Boo, llicenciades en Psicologia i membres de
l’Associació Hildegarda.

• Monogràfic sobre la immigració a càrrec de
Manuel Delgado, Doctor en Antropologia, Rafael
Crespo membre d’INTERCULTURA Centre pel Diàleg
Intercultural de Catalunya i la Dra. Yolanda Osorio i
Jordi Quílez, membres del SATMI (Servei d’Atenció
al Migrant en Salut Mental)
• Espai de conversa amb els professionals: de la
normalitat a la particularitat del jove a càrrec
de Rosa Godínez i José Castillo dos psicòlegs amb
una llarga experiència de treball amb joves des de
l’EAIA i centres especialitzats.
• Sessió informativa en matèria d’estrangeria a
càrrec d’Olga Felis, jurista social de l’Àrea de Suport
al Jove del Departament d’Acció Social i Ciutadania
de la Generalitat de Catalunya.
• Taller teòric - pràctic sobre la prevenció de la
violència de gènere a la parella jove a càrrec de
Lucía Sainz membre de l’Associació TAMAIA.
La mitjana de participació és de 22 educadors i educadores per sessió. Destacar que enguany a l’espai han
participat professionals de Catalunya, Castella- La Manxa
i Aragó.

Valoració global del contingut de les reunions realitzades:
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Grup de supervisió pedagògica
A partir de les avaluacions anuals que es fan de l’Espai
d’Educadors i Educadores i de les conclusions de les III
Jornades de FEPA que es van fer al mes de maig de
2005, es va valorar interessant oferir als educadors i
educadores de les entitats un espai de treball i reflexió
amb l’orientació d’un expert extern.
El professional que acompanya al grup de treball és el
Sr. Segundo Moyano professor del Departament de
Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de
Barcelona, formador i supervisor d’equips educatius de
CRAE’s i membre del Grup d’investigació en psicoanàlisi
i pedagogia.
L’espai de supervisió pedagògica és un lloc i un temps
on reflexionar sobre la pràctica educativa diària a partir
de la lectura de textos i de l’articulació fonamentada
del binomi teoria – praxis.
Durant els mesos de gener a juny de 2006 es van
realitzar 6 sessions, on es va treballar a partir de textos
en relació amb la pràctica diària i amb experiències que
van aportar els professionals que formen part del grup
de treball.
Els textos als què es va fer referència són:
• Meirieu, Philippe (1998). Frankenstein Educador. Barcelona, Laertes
• Núñez,Violeta (1996). Una proposta de treball educatiu
en centres oberts des de l’aproximació al disseny curricular
en educació social a Temps d’educació, núm. 15 Universitat de Barcelona.
• Lahore,Hermán. El adolescente: un otro en la relación
educativa. Reflexiones para su participación protagónica
en el encuentro educativo social a Hacia una construcción
que nos debemos. Una educación social para el
Uruguay II.

10

A partir de les qüestions que van sorgir i sota els criteris
de treball que es van contemplar les primeres sessions,
el grup s’ha atansat a les pràctiques de les institucions
de manera particular, definint la programació de la
segona part del curs.
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• Màrqueting social: L’elaboració de projectes i
la captació de finançament per a projectes
socials a càrrec de Xavi Muñoz, llicenciat en Ciències
de l’Educació, postgrau en Gestió d’ONLs i gerent
del Casal d’Infants del Raval
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Aquesta proposta de treball, portada a terme des del
mes de setembre i fins a finals d’any, ha comportat dos
nivells de treball: per un costat, la feina individual de
cadascú en l’elaboració de l’exemple, del treball de
casos, i per un altre, el treball conjunt d’anàlisi per tal
d’extreure conclusions que obrin nous interrogants.
Durant el període de setembre a desembre s’han realitzat
6 sessions.
El grup està format per 10 educadors i educadores i
està obert a la participació estable de nous membres.
El grup de supervisió pedagògica s’ha trobat 12 vegades
durant aquest any 2006.

1r Intercanvi de professionals de
FEPA
A partir del treball fet des de la Coordinació Interterritorial i d’escoltar les demandes de les entitats i dels
professionals de les mateixes, aquest any 2006 es va
concretar la proposta de realització d’un intercanvi de
professionals de la federació. Aquesta iniciativa, el seu
disseny i avaluació, s’ha emmarcat en les reunions de la
coordinadora interterritorial, amb la supervisió de la
Junta Directiva de FEPA.
El 1er Intercanvi d’Educadors i Educadores de FEPA es
va realitzar els dies 1 i 2 de juny de 2006 a Saragossa.
La Fundación Federico Ozanam ens va acollir i es va
encarregar de la logística i l’organització de l’esdeveniment.

La finalitat de l’intercanvi era oferir als professionals de
FEPA un espai de reflexió i debat sobre el treball educatiu
diari que es porta a terme des de cada entitat. Es van
fer tres grups de treball fixes que durant els dos dies
treballaven els següents temes:
Taula 1: Finalització dels processos amb els joves.
• Consolidació de les habilitats socials: valorar quins
aspectes solen ser els més dèbils en el moment de
la sortida del jove del Programa i com es podria
reforçar.
• Mecanismes i recursos per portar a terme el seguiment
posterior al desinternament definitiu.
Taula 2: Millora del procés educatiu dins els
recursos residencials
• Importància de l’educació en valors dins el context
educatiu global.
• Com controlar els problemes conductuals en els
recursos de molta autonomia, donada la poca vigilància
i la limitació dels temps que l’ educador passa amb
el jove.

Taula 3: Dificultats de la inserció laboral i social
dels joves degut als aspectes culturals.
• Dificultats que apareixen en la inserció laboral dels
joves amb pràctiques musulmanes.
• Conflictes de convivència entre diferents cultures als
espais residencials. Aïllament d’alguns joves respecte
a altres que conviuen amb ells per qüestions culturals.
L’intercanvi es va finalitzar amb una ponència sobre el
concepte d’emancipació a càrrec de la Dra. Carmen
Julve, professora de la Facultad de Educación i de l’Escuela
Universitaria de Estudios Sociales i Vicedecana
d’Ordenació Acadèmica de la Universitat de Saragossa.
La valoració global de l’intercanvi per part dels 28
participants va ser molt positiva, tal i com es veu al
gràfic:
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Fruit dels bons resultats de l’intercanvi i a les valoracions
fetes pels professionals i les entitats federades, la Junta
va acordar que els intercanvis tindran una freqüència
bianual, alternats amb les jornades.
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• Relació educador – jove en autonomia: distància, punts
de trobada, eines de treball, autoritat…

Servei als joves
L’espai jove
L’Espai Jove té l’objectiu de donar suport a les entitats
federades en l’acompanyament en el procés d’emancipació dels joves que conclouen la seva estada en els
pisos assistits.
L’Espai Jove és un lloc on els joves es poden dirigir per
tal de treballar educativament el seu procés d’emancipació.
És a dir, donar eines als joves perquè puguin desenvoluparse de manera autònoma en lo social, acostant-los als
recursos que existeixen en el territori on viuen.
Per tal de concretar aquesta finalitat l’espai es centra
en el treball dels següents àmbits educatius:
• Àmbit d’acollida i orientació
• Àmbit formatiu
• Àmbit de lleure
• Àmbit d’habitatge
• Àmbit laboral
L’espai Jove compte amb dos tipus de professionals,
educadors/res socials i advocats/des voluntàries que
ofereixen un servei d’assessorament legal en temes
relacionats amb l’habitatge i el treball.
Aquest projecte de FEPA es porta a terme a les comunitats autònomes de l’Estat Espanyol on hi ha entitats
federades, és a dir, a més de Catalunya (a Barcelona,
Girona i Tarragona) a Aragó, Castella - La Manxa i Balears.
A cada comunitat autònoma s’ha adaptat el projecte en
funció de la realitat concreta i de les necessitats del
territori.
Aquest projecte és possible gràcies al suport del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que a través de la
convocatòria de l’IRPF, cofinancia el projecte que es
porta a terme als diferents territoris. I concretament
a Catalunya, gràcies al cofinançament del Departament
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
amb el que la federació té establert un conveni de
prestació del servei de suport i atenció integral dels
menors pròxims a la majoria d’edat i els joves extutelats
per la DGAIA. A través d’aquest conveni, la federació
a Catalunya atén als joves derivats de l’Àrea de Suport
al jove i de les entitats federades, alhora que li permet
tenir parcialment finançades les infraestructures i els
professionals necessaris per dur-lo a terme.
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El número de joves atesos pel projecte Espai Jove a
FEPA a tot l’estat espanyol aquest any 2006 és de 234
i s’han atès 357 demandes. El número de demandes és
major que el número de joves atesos, donat que un
mateix jove sovint fa més d’una demanda.

CATALUNYA
A Catalunya el projecte Espai Jove es porta a terme a
les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona. La
coordinació dels tres territoris i la gestió del de Barcelona
es porta a terme des de l’equip tècnic de la federació.
La Fundació Plataforma educativa i la Fundació L’Heura
gestionen respectivament els recursos de Girona i
Tarragona.
A Catalunya durant l’any 2006 s’ha treballat amb 138
joves, 75 a Barcelona, 33 a Girona i 30 a Tarragona.

• El lleure i l’esport. Des de els espais joves dels diferents
territoris es treballa amb entitats i recursos públics
de les ciutats per tal de donar resposta a les demandes
dels joves.
• La formació especialitzada. Treballem amb entitats,
com ara recursos de formació per joves, amb l’objectiu
de millorar les seves competències bàsiques i tècniques,
oferint-los la possibilitat de promocionar-se social i
laboralment.
• L’accés al món laboral. Treballem amb fundacions i
amb empreses per tal d’oferir als joves que ja han
accedit anteriorment al món laboral la possibilitat de
millorar de feina o de fer un canvi en la seva orientació
professional.
• L’accés a l’habitatge. Treballem amb l’associació Prohabitatge i immobiliàries per tal que els i les joves
que fan recerca d’un habitatge de lloguer puguin
accedir-hi.
L’activitat realitzada a Tarragona durant el mes de maig
i juny va ser un taller d’emotivitat i sexualitat en que
van participar 15 joves de diferents entitats del territori.
El taller es va fer en col·laboració amb la Fundació Salut
i Comunitat de Barcelona.

Orientació i acolliment 27
Lleure 5
Formació 40
Laboral 31
Habitatge 71

Complint els objectius del projecte Espai Jove, durant
aquest any 2006, a Catalunya s’han establert una sèrie
de col·laboracions amb diferents tipus de professionals,
serveis i entitats per poder facilitar als nois i noies amb
qui treballem l’accés a serveis especialitzats. En aquesta
línea, hem establert col·laboracions amb professionals
relacionats amb:
• La salut. Treballem amb odontòlegs, amb psicòlegs i
amb serveis d’acompanyament psicològic reduint els
costos tant de les sessions terapèutiques com de les
intervencions odontològiques.

Les activitats realitzades des de Girona l’any 2006 s’han
concentrat en l’àmbit d’acollida i orientació. El taller
d’Artteràpia ha demostrat ser un espai on els joves
manifesten els seus sentiments i aprenen a treballar-los.
En el present any, s’ha disposat d’un grup de treball amb
joves que provenen de diferents entitats federades a
FEPA, fins a 11 places destinades a joves de 4 entitats
diferents han pogut participar del taller. En la Jornada
de cloenda i portes obertes que es va realitzar per a
que els joves donessin a conèixer el taller a la resta
d’entitats i d’altres serveis (com ara els Centres Residencials d’Acció Educativa, diferents departaments
d’STAIA i del Consell Comarcal del Gironès...) van
participar 25 joves i 11 professionals, un total de 36
persones.

fepa Memòria 2006 24

ARAGÓ
El projecte Espai Jove es porta a terme a la ciutat de
Saragossa i s’emmarca en el Centro de Recursos para
Menores inaugurat el 23 de febrer de 2006 gestionat
per la Fundació Federico Ozanam. Els primers mesos
es van dedicar a l’organització i planificació d’alguns dels
seus serveis: allotjaments alternatius, punt de trobada,
suport escolar,... Altres serveis com la inserció laboral
van començar des d’un primer moment el seu funcionament.
Durant aquest any 2006 ha atès a 51 joves. A pesar de
la difusió que es va realitzar del recurs, els joves que
majoritàriament han participat han estat dels pisos
tutelats i d’emancipació de la Fundació F. Ozanam.
La distribució de las demandes que han fet aquests joves
per àmbits és la següent:
Orientació i acolliment 16
Lleure 35
Formació 30

Un altre dels àmbits que ha anat agafant impuls al llarg
de l’any, especialment en època de vacances, ha estat
l’àmbit d’oci i temps lliure, com queda reflectit en el
gràfic.
Els joves que al llarg d’aquest any han conclòs el seu
procés d’emancipació han sol·licitat informació i assessorament per a la recerca d’habitatge. Des del centre
de recursos han pogut accedir a borses d’habitatge i
recursos especialitzats en Internet i se’ls ha derivat a
borses d’habitatge i serveis d’informació.

BALEARS
Des de l’any 2005 la Fundació Natzaret gestiona el
projecte a la ciutat de Palma de Mallorca. Enguany des
del servei s’ha treballat amb 16 joves. Destacant que en
aquest segon any d’implantació del projecte el 38% dels
joves amb qui s’ha treballat provenen d’entitats externes
a la fundació.
Els joves han fet demandes relacionades amb els àmbits
laboral i d’habitatge, com veiem al gràfic.

Laboral 24
Habitatge 7

Orientació i acolliment 0
Lleure 0

Com podem veure, l’àmbit formatiu i el laboral van ser
els primers en engegar-se i també els que han tingut
una major demanda per part dels joves, ja que constitueixen un pilar fonamental en el seu procés d’autonomia
i emancipació. Des d’aquest àmbit a més d’elaborar un
itinerari d’inserció se’ls ha informat de recursos específics
sobre aquests temes.
A nivell formatiu, durant el mes de juny es va iniciar el
servei de suport escolar i de castellà per a estrangers.
Per a això comptem amb dos voluntaris amb llarga
experiència en l’ensenyament. El mes de juliol, a demanda
d’alguns joves dels pisos, es va organitzar en col·laboració
amb l’aula d’informàtica d’Ozanam un curs d’iniciació
a la informàtica. En aquest curs van participar 7 joves.
La valoració va ser molt positiva pel que ens plantejarem
la realització de nous cursos durant el pròxim any.

Formació 0
Laboral 12
Habitatge 4

Per la majoria dels i les joves el seu objectiu bàsic i únic
ha estat el d’aconseguir un treball per a poder independitzar-se. A més a més, des del projecte s’ha seguit
comptant amb diferents empreses col·laboradores amb
el programa com també amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Palma.
Enguany el programa ha aconseguit consolidar-se com
a un referent de servei d’atenció a joves que han estat
tutelats tant en l’àmbit laboral com en el d’habitatge.

A la comunitat autònoma de Castella - La Manxa el
projecte s’ha implantat a la ciutat de Guadalajara, essent
gestionat per l’Asociación Vasija des dels seus inicis.
Durant aquests anys l’espai de trobada s’ha anat convertint en un servei de referència per als joves tutelats
i ex tutelats del territori sent derivats des de pisos
d’autonomia, de protecció i de mesures judicials gestionats per diferents entitats de la zona.
Durant aquest any 2006 s’ha treballat amb 55 demandes
de 29 joves, distribuïdes de la següent manera:

En l’àmbit de l’habitatge hem observat com l’accés al
lloguer d’habitacions per a immigrants cada vegada
resulta més difícil. A principis de l’any 2006 els joves
feien recerca d’habitacions durant una o dues setmanes
per aconseguir una habitació. A mesura que passava
l’any els propietaris dels immobles han anat obstaculitzant
cada vegada més el seu accés.
Com hem comentat abans l’espai jove ha fomentat l’ús
dels recursos comunitaris existents en la ciutat per a
cobrir les demandes dels joves. Així intentem introduir
a aquests dins de les dinàmiques socials externes als
recursos de protecció i desinstitucionalitzar el màxim
possible la seva evolució personal.

Orientació i acolliment 0
Lleure 16
Formació 6
Laboral 18
Habitatge 15

El programa ha dotat als joves d’eines concretes per a
pal·liar diferents necessitats en els àmbits anteriorment
quantificats. Els joves que s’han dirigit a aquest recurs s’han
caracteritzat per tenir demandes provocades al principi
pel desconeixement dels recursos comunitaris que la
ciutat ofereix. Per això la primera intervenció amb ells ha
estat informar-los i ensenyar-los la ubicació i el funcionament
general de cada recurs als quals els hem derivat.
Un dels àmbits on els joves han fet més incidència en
les seves demandes és en l’àmbit laboral. La causa que
els joves fessin més d’una demanda en aquest àmbit és,
no tant la recerca de feina, sinó la manca de capacitats
per mantenir-la. Les dificultats s’originen en la inestabilitat
del mercat laboral en el qual estan immersos la majoria
d’ells que fa que no tinguin una mínima estabilitat. A
més la falta de formació qualificada els impedeix accedir
a ocupacions més estables i en millors condicions. Per
tot això el foment de la formació específica ha de ser
un dels objectius clau en el funcionament del programa.
D’altra banda l’equip de futbol que s’ha creat ha donat
cobertura a 16 joves servint de canal d’intercanvi cultural
i ajudant a fomentar la participació en la ciutadania i a
assumir la responsabilitat d’assistir als entrenaments i
als partits.

L’espai a més s’està convertint en una mica més que la
suma de les parts, ja que de manera natural s’amplia a
espais de la societat molt difícils de quantificar o valorar
amb alguna objectivitat, però que donen al programa
un plus de naturalitat que fa oblidar el seu neixement
institucional i intenta crear una xarxa social el més
àmplia possible en el procés d’autonomia dels joves.

fepa Memòria 2006 25

CASTELLA - LA MANXA

fepa Memòria 2006 26

Servei de beques i microcrèdits
Fa dos anys es va veure la necessitat de definir una
oferta que donés resposta a les necessitats econòmiques
dels joves que estan en procés d’adquirir un habitatge
o de fer un formació que millori la seva qualificació
laboral. Per aquest motiu, FEPA va iniciar una línia de
beques i microcrèdits per aquells joves que necessitin
cobrir unes despeses de forma immediata i que no
disposen dels recursos suficients.

Pel que fa a la distribució per províncies podem observar
com la majoria de microcrèdits responen a demandes
de joves de Barcelona, tot i que del projecte se’n poden
beneficiar joves de totes les comunitats autònomes on
FEPA té presència.
Guadalajara 1
Tarragona 1
Girona 3
Barcelona 10

Microcrèdits
Per a l’obtenció del microcrèdit s’ha de complir una
sèrie de requisits i de tenir un informe positiu tant de
la Comissió Educativa com de la Comissió Econòmica.
Els microcrèdits es concedeixen principalment per fer
front a despeses relacionades amb l’habitatge però
també en concepte de formació i de salut. Els casos
s’estudien individualment i si la necessitat del/de la jove
es considera fonamentada i els informes així ho demostren la concessió del microcrèdit es pot atorgar per
conceptes diferents als esmentats.
Aquest any 2006 FEPA ha gestionat 15 microcrèdits,
dels quals 5 van ser aprovats l’any 2005 i els altres 10
enguany. A continuació oferim unes dades relatives als
microcrèdits que il·lustren el bon funcionament del
projecte.
Els microcrèdits gestionats per FEPA aquests any han
donat resposta a demandes de joves (60% nois i 40%
noies) relacionades fonamentalment amb l’habitatge i
la formació, com podem veure al següent gràfic.
Salut 1
Formació 7
Habitatge 7

Per tal d’avaluar el funcionament d’aquest servei i un
dels objectius del mateix, que els joves es responsabilitzin
del compromís adquirit amb FEPA i retornin els diners
que han sol·licitat, presentem els resultats numèrics que
reflecteixen el moment del procés en que es troben els
15 microcrèdits gestionats durant el 2006.
No retornats 1
Procés de retorn 2
Retornats 12

Beques
Les beques estan dirigides a recursos de formació que
millorin la qualificació dels nois i noies de les entitats
federades per tal de millorar les seves competències
tècniques i oferir-los una possibilitat de consolidar el seu
procés d’emancipació i promocionar-se sociolaboralment.
Aquests any 2006 hem iniciat la col·laboració amb la
Fundació Maite Iglesias per tal que les joves de les
entitats federades puguin accedir a les beques de la
borsa de l’oportunitat de la fundació. Alhora, des del
mes de juliol de 2006, FEPA té signat un conveni de
col·laboració amb la Fundació Un sol Món en el marc
del programa 2006 -2007 de Beques de formació per
joves en risc d’exclusió social.
Durant aquest any 2006 FEPA ha tramitat 11 beques
de formació, el 55% per a noies i el 45% per a nois.
Les beques gestionades per FEPA aquest any han donat
suport a joves que treballaven i cursaven els següents
estudis:

Estudis reglats post-obligatoris 4
Estudis universitaris 2

Estudis no reglats especialitzats: Certificats oficials en
formació professionals especialitzada
Estudis reglats post-obligatoris: Batxillerat, cicle de grau
mitjà o cicle de grau superior.
Estudis universitaris: Diplomatura o Llicenciatura.

Pel que fa a la distribució per províncies podem observar
com la majoria de beques responen a demandes de
joves de Barcelona, tot i que del projecte se’n poden
beneficiar joves de tota Catalunya.
Tarragona 0
Girona 2
Barcelona 9

Observar que pel que fa al moment del procés en que
es troben aquestes beques, en finalitzar l’any 2006 no
hi ha hagut cap beca que s’hagi donat de baixa per un
motiu de no compliment dels compromisos adquirits.
Donades de baixa 0
En seguiment 8
Finalitzades amb èxit 3
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Estudis no reglats especialitzats 5

Certificat
de qualitat
ISO 9001:2000
La federació té implementat des del 2005 un sistema
de millora contínua dels serveis que ofereix, donant
d’aquesta manera una bona qualitat per un benefici de
les entitats federades i els professionals que hi treballen.
FEPA forma part de l’agrupació GEIS a través de la qual
va obtenir la certificació de qualitat ISO 9001:2000. El
2006 va ser ratificada la certificació un cop es va passar
l’auditoria el mes de juliol.

Volem agrair molt sincerament el finançament
concedit per les entitats que detallem
a continuació sense el suport de les quals
el treball de FEPA no hagués estat possible.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Social i Ciutadania

Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Social i Ciutadania
FEPA presta des del 2002 a la Direcció General d’Atenció
a l’Infància i l’Adolescència del Departament d’Acció
Social i Ciutadania el Servei d’Atenció Integral als Menors
Pròxims a la Majoria d’Edat i els Joves Extutelats per la
DGAIA.
El mateix departament també va finançar a través de la
Secretaria d’Infància i Adolescència els tallers de
suport emocional per joves tutelats i ex tutelats.
El Departament també va col·laborar en el marc dels
convenis signats per la Generalitat de Catalunya
i cadascuna de les caixes de la Federació Catalana
de les Caixes d’Estalvi en el projecte de compra de
mobiliari i adequació de les instal·lacions.

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball
El Departament de Treball va finançar en el seu programa
de Nous Jaciments d’Ocupació, la contractació d’un
tècnic de suport a l’equip de gestió que es va iniciar
l’octubre del 2005 i que ha continuat durant el 2006.

Diputació de Barcelona - Àrea de Benestar Social
El 2006 la Diputació va aprovar el projecte Xarxa
Municipal de recursos educatius per a joves ex tutelats
i en situació de vulnerabilitat social.
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Entitats
finançadores
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
A la convocatòria del 2005 del 0,52 de l’IRPF, el MTAS
va concedir a FEPA una subvenció per el desenvolupament de l’Espai Jove durant el 2006 a les ciutats de
Barcelona, Tarragona, Girona, Guadalajara, Saragossa i
Palma de Mallorca.

Premis Caixa Sabadell 2006. Programes Culturals
El 2006 l’Obra Social ha donat finançament pel projecte
Espai de Formació per a Educadors i Educadores.

Pla Ajuda de MRW Acció Social
Des d’aquest any la federació s’ha adherit al pla d’ajuda
de la companyia gaudint de descomptes en el enviaments
nacionals i internacionals.

Fundació La Caixa
La fundació va aprovar el 2006 el projecte Acompanyament en el procés d'emancipació dels joves tutelats,
extutelats i/o en risc d’exclusió que s’implementarà
durant el 2006 i el 2007.

Fundació Un sol Món
El 2006 la federació ha entrat com a projecte pilot en
el programa 2006 -2007 de Beques de formació per
joves en risc d’exclusió social signant un conveni de
col·laboració amb la fundació.

Fundació Maite Iglesias Baciana
Enguany la Fundació Maite Iglesias Baciana ha col·laborat
en el projecte de beques de formació. FEPA presenta
peticions d’ajuda per a joves, sol·licitant les corresponents
Borses de l’Oportunitat que lliura la fundació.

Nike, SA
L’empresa NIKE va fer un donatiu el 2006 de samarretes
i pantalons oficials de clubs de futbol.

Amb la col·laboració de:

Rosselló, 372, 1r 4a - 08025 Barcelona
T 934 592 007 - F 934 591 844
fepa@telefonica.net - www.fepa.org

