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Aquest exercici 2008, em resulta especialment significatiu pel fet d’haver
accedit de nou a la presidència de la federació, el que representa un
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compromís amb la societat en general i amb els joves tutelats i
extutelats en particular.

He assumit l’encàrrec amb enorme gratitud cap a les organitzacions
que han dipositat la seva confiança en mi i per això, el meu desig és
que l’etapa que em toca liderar tingui la unitat i el suport de tot un
sector, perquè solament des de la collectivitat podrem complir la nostra
responsabilitat.

Desitjo que amb la capacitat de treball que ens caracteritza i la illusió
que hi posem tots els dies, construïm entre tots plegats el puntal del
desenvolupament del sector de l’emancipació, i que aquesta sigui la
base de la política social adient.

Una forta abraçada

Presidenta
Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits
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Pepa Arqué i Gene
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Origen i evolució de l’entitat

ORIGEN I EVOLUCIÓ DE FEPA

La Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits es va constituir el 28
de desembre de 1999. Va néixer com una federació a nivell autonòmic,
tot i que en un curt termini es valorà la importància i necessitat
d’aglutinar organitzacions d’altres comunitats autònomes (CCAA) que
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també desenvolupaven projectes d’atenció a joves tutelats i extutelats
a partir dels 16 anys.
La Federació va anar creixent en entitats i va ser necessari dedicar més
recursos econòmics i humans a la gestió dels projectes que donaven
resposta a les demandes i expectatives de les entitats federades, així
com assegurar el seguiment d’aquells projectes que ja s’havien iniciat. A
mitjans del 2003 es va professionalitzar l’equip de gestió amb la voluntat
de donar resposta als nous reptes socials. Des d’aleshores l’organització
va créixer exponencialment: es van formalitzar els encàrrecs, es van
definir les línies de treball i es van anar plantejant i executant nous
projectes.

La participació de les entitats federades en la història de la federació
sempre ha sigut molt elevada i de gran compromís. Això ens ha permès
que, des dels inicis, tots els programes, projectes i activitats que s’han

Creant Valor

portat a terme hagin tingut una resposta molt positiva.

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 autonomia, així com oferir recursos i serveis que donin resposta a les
5
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 actuant com a 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
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•

VALORS

Confiança mútua:
Entre les entitats federades i la resta d’operadors implicats.
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Responsabilitat:
Com a capacitat de les entitats per donar resposta a les diferents
realitats

dels

joves

i

de

l’entorn.

Corresponsabilitat

amb

les

administracions i els mateixos joves.

Participació:
Als diferents espais de debat, coordinació i assessorament, influint
activament en la seva millora.

Optimisme:
Per a desenvolupar una actitud positiva i proactiva amb els joves.

Respecte a la diversitat:
Tant de les entitats federades com dels joves que estan atesos a
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cadascuna d’elles.

OBJECTIUS DE FEPA
PLA ESTRATÈGIC 2008 - 2012

1. Representativitat
1. Aglutinar noves entitats i representatius de totes les CCAA.
2. Participació activa en plataformes de nivell nacional i
7

internacional.
3. Liderar l’organització d’actes i jornades referents al nostre
àmbit d’actuació.
4. Actuar com a interlocutor amb les diferents administracions.
5. Estar presents als mitjans de comunicació.
2. Finançament
•

Mantenir

i/o

ampliar

la

collaboració

amb

totes

les

administracions.
•

Mantenir i/o ampliar la collaboració amb les entitats bancàries
i/o privades.

•

Vetllar

per

la

viabilitat

i

sostenibilitat

econòmica

de

l’organització.
•

Desenvolupar activitats que generin rendiments econòmic.

3. Discurs comú i clar
•

Construir un discurs, únic, homogeni i cohesionat.

•

Donar-lo a conèixer i fer difusió del mateix.

•

Donar suport a les inquietuds de les entitats.

•

Adreçades als recursos.

•

Adreçades als professionals.

•

Adreçades a les entitats.

•

Adreçades a les administracions.
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4. Desenvolupament d’accions

PRESÈNCIA EN EL TERRITORI
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FEPA té àmbit estatal i actualment està present a les següents
comunitats autònomes:
Aragó, Balears, Castella La Manxa, Catalunya, Euskadi, Galícia, Madrid

ORGANIGRAMA
ASSEMBLEA GENERAL
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.
JUNTA DIRECTIVA
Presidenta Pepa Arqué – Fundació Mercè Fontanilles (Catalunya)
Vicepresidenta Mayte Miró - Fundació Oscobe (Catalunya)
Tresorer Ricard Calvo – Fundació Resilis (Catalunya)
Secretària Montse Ros – Associació PROBENS (Catalunya)
Vocal Ricardo Centellas – Fundació Federico Ozanam (Aragó)

Vocal M. Cinta Espluga – Fundació L’Heura (Catalunya)
Vocal Miquel Cubeles – Llar Champagnat (Catalunya)
Vocal Pere Tusquellas – Fundació Projecte i Vida (Catalunya)
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Vocal Raul Rodríguez – Associació Vasija (Castella La Manxa)

ESTRUCTURA

DIRECCIÓ

9
ÀREA DE FORMACIÓ I ASSESSORAMENT
Instrueix les organitzacions i professionals en la casuística concreta de
l’emancipació.

ÀREA DE PROJECTES I DESENVOLUPAMENT
Impulsa la transformació social mitjançant el disseny, avaluació i
execució d’accions concretes.

ÀREA DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Dissenya i executa estratègies

amb l’objectiu de potenciar les

entitats i donar a conèixer el nostre collectiu.

ÀREA DE PARTICIPACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
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Estableix relacions estables i fluides per elaborar polítiques i protocols
amb els agents principals del procés d’emancipació.

ÀREA DE FORMACIÓ I ASSESSORAMENT
Grup de supervisió pedagògica
L’espai de Supervisió Pedagògica de la Federació d’Entitats amb Pisos
Assistits (FEPA) neix amb la intenció declarada d’oferir un espai i un
temps per als professionals de l’atenció directa que formen part de les
entitats adherides a FEPA. Un espai, doncs, per a la reflexió i la discussió
sobre el treball que es realitza en les diferents institucions amb joves
extutelats. L’encàrrec inicial rau en la proposta d’anar construint un
discurs pedagògic al voltant de la tasca que es realitza. Durant els
primers mesos el treball s’enfoca cap a la construcció dels fonaments
pedagògics i d’atenció social, així com a la explicitació de les funcions
que el professional té encomanades en les institucions de les que forma
part. Al llarg d’aquests anys la metodologia de treball de l’espai ha anat
amollant-se als requeriments dels assistents i als interessos de la feina que
s’anava realitzant. Així, s’ha anat treballant amb les exposicions dels
participants de casos pràctics, la lectura de textos proporcionats pel
supervisor, l’anàlisi institucional de les pràctiques, l’escriptura i recerca
bibliogràfica per a temes concrets i l’aproximació conceptual a
aspectes i termes propis de les funcions i les pràctiques del professional.

10

Al llarg dels cursos s’han realitzat diferents aportacions, produïdes des
del grup de Supervisió, als espais d’intercanvi d’educadors de FEPA en
forma de presentacions de casos per a la discussió en grups. De la
mateixa manera, FEPA va estar representada al V Congrés d’Educadors
Socials gràcies a una comunicació en la que van participar els assistents
a l’espai de Supervisió. Des del curs passat funciona un grup virtual per a
la comunicació interna dels participants de l’espai, així com l’intercanvi
de textos, comentaris i aportacions que agilitzen les sessions mensuals
presencials.
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El funcionament de l’espai és mensual, habitualment els dimecres de
10,30 a 12 hores del matí. Des dels seus inicis, al gener de 2006, només ha
estat suspès una vegada per un malentès en la convocatòria a principis
d’aquest curs.

Durant aquests anys de funcionament el nombre d’assistents ha fluctuat
entre sis i dotze participants, mantenint-se sempre al voltant dels vuit. En
la majoria dels casos les entitats assistents han estat fidels i el canvi de la
persona assistent s’ha produït per la seva baixa a la entitat (canvi de
feina i/o lloc de treball dins la institució). A l’actualitat hi participen vuit
professionals.
II Intercanvi de professionals de FEPA: Joves i emancipació MALLORCA
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El II intercanvi de professionals de FEPA es va realitzar els dies 12 i 13 de
Juny del 2008 a Palma de Mallorca amb la Fundació Natzaret com a
entitat acollidora. Aquest intercanvi pretenia ser un punt de trobada
entre els professionals que treballen dins del món de l’acolliment de
menors tutelats, però centrats bàsicament en el moment de
l’emancipació dels joves, a partir dels 18 anys. Es va treballar
l’emancipació, com a trànsit a la vida adulta. Hi va haver tres centres
d’interès basats en els diferents moments del procés d’emancipació dels
joves i fixant la mirada en cóm ho viu el jove i cóm es treballa des de les
nostres entitats:
Acollida del jove en el recurs.
Estada del jove en el recurs.
Acomiadament del jove des del recurs.
Els centres d’interès van ser espais fixes
de manera que els grups van anar rotant
pels tres temes. Es van fer debats i es van
treure
una
sèrie
de
conclusions
conjuntes.
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A més del treball en grups que van
realitzar els professionals, varem comptar
amb la ponència marc, a càrrec del
professor de la UIB, Sr. Lluís Ballester, on va
tractar el tema dels joves, la seva situació
i la seva realitat actual.

ÀREA DE PROJECTES I DESENVOLUPAMENT

SERVEI ALS JOVES
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.
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L’Espai Jove és un espai on els joves es poden dirigir per tal de treballar
educativament el seu procés d’ emancipació. És a dir, pretén donar
eines als joves perquè puguin desenvolupar-se de manera autònoma en
societat, acostant-los als recursos que existeixen al 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

Aquest projecte es porta a terme a les comunitats autònomes de l’Estat
Espanyol on FEPA té presència. Per tant, l’espai jove és present a
Catalunya (Barcelona, Girona i Tarragona), Aragó (Saragossa), Balears
(Palma de Mallorca), Castella – La Manxa (Guadalajara), i Galícia
(Santiago de Compostela). 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
Educación, Política Social y Deporte que a través de la convocatòria de
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Àmbit laboral

l’IRPF , cofinança 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 de la mateixa manera 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 2008 és de 272.
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 d’entitats
federades durant l’any 2008 en tot l’àmbit estatal.
Les entitats federades d’Aragó, Balears, Castella - La Manxa, Catalunya,
Madrid i Galícia gestionen diferents pisos destinats a l’acompanyament
dels joves extutelats en el seu procés d’autonomia.

La majoria dels joves atesos segueixen sent homes, però la xifra de
dones ateses ha augmentat respecte altres anys. Durant el 2008 un
59’8% han estat homes i les dones representen el 40’1%.
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Els joves que han estat atesos des del seguiment en el medi han estat
172. Es tracta de joves que han estat sota els sistemes de protecció a la
infància i que no necessàriament se’ls hi fa l’atenció des del recurs del
pis assistit. No obstant, les dades ens mostren que d’aquests joves que
estan en seguiment el 41 % havien fet una estada temporal en un pis
assistit i que posteriorment a la seva sortida han necessitat encara d’un
acompanyament puntual; I el 59 % són joves que han sortit dels centres
de menors. D’aquests joves que estan en seguiment, el seu lloc de
residència és principalment vivint amb família pròpia o extensa, en pisos
de lloguer o pis compartit.

Gènere dels joves atesos (%)

40,1
total homes 2008
total dones 2008
59,8

En relació a les edats dels joves atesos, el 53% tenen entre 16 i 18 anys, el
36% tenen entre 19 i 22 anys i un 11% són majors de 22.
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En relació a la nacionalitat dels joves amb qui treballen les entitats
federades de totes les comunitats autònomes on FEPA té presència cal
destacar que el 56,1% dels joves són estrangers i la resta 43,9% són
nascuts a Espanya.

Nacionalitat dels joves (%)
Comunitat Autònoma
1,4
(de l'entitat)
0,4
Resta de CCAA
0,7
Zona Magreb (Marroc,
7,2
Argèlia, Líbia, Tunísia)
41,2
Subsaharians
Països de l’Est
46,5

2,6

Amèrica del Sud
altres

Pel que fa a la formació dels joves, el 35% té la primària obligatòria, el
24% ha realitzat programes de Garantia Social, un 16% Formació
ocupacional, el 8% té la ESO i la resta de percentatge es divideix entre
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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.

formacions superiors a la ESO o bé inferiors a la primària, aquest tant per
cent és del 17% en total, sent més elevat el de nivells inferiors. Seguim
tenint en general baix nivell acadèmic a nivell formal dels nostres usuaris,
tot i que l’analfabetisme ha disminuït respecte l’any anterior.

Microcrèdits
Durant el 2008 s’ha continuat gestionat el servei de microcrèdits des de
la federació.
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Pel que fa la distribució per províncies poden observar com la majoria
de microcrèdits continuen corresponen a demandes de joves de
Catalunya, tot i que del projecte se’n poden beneficiar joves de totes
les comunitats autònomes on FEPA té presència

Beques
L’any 2006 vam iniciar la collaboració amb la Fundació Maite Iglesias
per tal que les joves de les entitats federades puguin accedir a les
beques de la borsa de la oportunitat de la fundació.
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El servei de beques de la federació ha anat prenent importància en la
mesura que des dels diferents espais de reflexió per als educadors hem
anat certificant la importància de la formació per a la promoció social
dels joves atesos a les entitats.

ÀREA DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Projecte marc de pis assistit.
La comissió del projecte marc la
van formar un membre de la
junta directiva i tots aquells
professionals de les entitats
federades que hi van voler
participar. Va iniciar el seu treball
l’any passat i es tracta d’un grup
estable de treball en el que hi
participen 10 entitats des del seu
inici. El treball que es va
elaborant
es
contrasta
i
complementa
amb
els
representants
de les altres
comunitats autònomes en l’espai
de reunions de coordinació
interterritorial. La metodologia de
la comissió és poder treballar a
cada sessió un bloc o temàtica
a partir tant de la documentació
ja elaborada com de lectures
sobre la temàtica abordada.
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Inscripció i presentació de ponències pel II Congrés del Tercer Sector
que es farà el març del 2009.

Reunions amb diferents administracions:
• Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona
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Aquest congrés va néixer amb la voluntat d’aprofundir en els reptes
principals de la millora del sector, tot enfortint la cohesió entre les
entitats i el reconeixement d’aquestes com a agents influents en les
polítiques socials. Com ja va fer el darrer any, FEPA tornarà a tenir
presència en el 2n Congrés del 2009.

• Secretaria d’Infància i Adolescència de la Generalitat de
Catalunya
• Reunió amb el Responsable de l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i
Extutelat, depenent de la Secretaria d’ Infància i Adolescència
• Reunió amb INJUVE per conèixer les polítiques d’habitatge a
Catalunya.

Participació a actes d’altres entitats o institucions socials:
17
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• Assistència I Jornada de Relacions Laborals del Tercer Sector.
• Participació a la taula negociadora, constituïda per l’AEISC per la
negociació del Conveni Collectiu de la infància, adolescència i
família de Catalunya.
• Participació a l’assemblea ordinària de l’AEISC.

ÀREA DE PARTICIPACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS

Un dels objectius de la federació és la representació, defensa i
promoció de les entitats federades i dels joves amb els que treballen. És
en aquesta línia que volem estar presents en diferents plataformes i
entitats de tercer nivell des d’on poder exercir millor aquesta
representació i fer visible la situació dels joves i les entitats.
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Aquest treball es concreta en dues línies d’actuació:
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 2008 ha participat a:
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.

Observatori dels Drets de la Infància: és un òrgan assessor i consultiu de
l’administració de la Generalitat en matèria dels drets de la infància a
Catalunya en el que hi participen entitats públiques i privades i experts
en l’àmbit de la infància i adolescència, que ha de contribuir de
manera eficaç a la divulgació d’aquests drets i que fomenti i garanteixi
el seu respecte. FEPA és vocal de l’ Observatori que ja es va constituir
formalment el darrer any i l’objectiu de la federació és continuar fent
visible la situació i realitat dels joves que han estat tutelats, aportant
aquelles dades i propostes necessàries que ajudin a millorar la seva
situació així com vetllar per la realització de polítiques que siguin les
adequades pel collectiu que representem.
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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.

Taula per la infància i adolescència a Catalunya (TIAC). L’objectiu de la
TIAC és coordinar el treball d’un gran nombre d’entitats i agents que
treballen en pro de la infància i adolescència, en vistes a articular i
impulsar accions i polítiques que permetin avançar en el reconeixement
dels seus drets com a ciutadans del present. FEPA és membre fundadora
de la Taula, que ja es va constituir el darrer any, juntament amb l’ACIM,
A.Mestres Rosa Sensat, Justícia i Pau, A. Diomira i FEDAIA. Hem participat
de la creació i desenvolupament d’aquesta iniciativa que considerem
que és molt necessària, i un cop avaluat l’estabilitat del projecte,
entenem que els nostres esforços com a Federació han d’ anar més
encaminats als joves tutelats i extutelats, per tant, decidim de forma
cordial treballar en aquest línia d’actuació amb la nostra població
diana, donant-nos de baixa a final d’aquest any.
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RETVI (Red de Equipos de Trabajo en Vivienda Joven): Pertany al
Consejo de la Juventud de España 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 España, institucions públiques i organitzacions socials que
desenvolupin un treball en aquest sentit.
B) La segona línia d’actuació s’ha centrat en fer més visibles les entitats i
els joves amb qui treballen.

Diàleg amb les administracions i òrgans de govern: Una de les prioritats
de FEPA és propiciar i mantenir relacions amb les administracions de les
comunitats autònomes on tenim presència. Des de la Comissió
Interterritorial s’ha propiciat tot un seguit de sinèrgies per tal de
potenciar i aprofundir els lligams entre les nostres entitats i les diferents
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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 experts 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. Aquest any 2008 hem estat
presents a:

administracions. L’objectiu, entrevistar-nos amb els responsables dels
serveis de menors i dels programes d’emancipació de cada autonomia.
D’aquesta manera donem a conèixer el programa de FEPA i ajudem a
enfortir a les entitats sobretot en aquells territoris on les polítiques per a
joves extutelats majors de 18 anys encara no estan desplegades. Aquest
últim any ho hem fet amb les administracions de Canàries i de Balears.
En el cas de Catalunya ens hem reunit amb la Secretaria d’infància i
Adolescència i amb el responsable de l’Àrea de Suport al Jove tutelat i
extutelat, pertanyents al Departament d’Acció Social i Ciutadania i amb
la Coordinadora de Benestar Social de la Diputació de Barcelona. Es
manté el contacte amb la Directora general de lNJUVE (Instituto de la
Juventud) on vam tenir la oportunitat el darrer any, de donar a conèixer
el treball que es fa des de les entitats federades amb els joves tutelats i
extutelats a partir dels 16 anys.
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• La Fundació IGAXES 3 ens va convidar a participar com experts en
el seu acte de tancament anual, donant formació als treballadors
de l’entitat en temes de multiculturalitat i de resolució de
conflictes.
• L’administració de Canàries ens va convidar a participar d’unes
jornades.
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Professionals assistents a la jornada de Canàries

ENTITATS FEDERADES

FEPA la formen actualment 36 entitats, de les quals, vint-i-nou pertanyen
a Catalunya, una a Balears, dus a Castella- La Manxa, una a Galícia,
una a Aragó i una a Euskadi.

1
1

11

Catalunya

1

Castilla la Mancha

2
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Aragón
Balears
Galícia
Madrid
Euskadi
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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)
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)
Germans Maristes - Llar CHAMPAGNAT (Rubí - Sta Coloma Gram.)
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A continuació es relacionen totes les entitat federades:

ESCOLA PIA DE CATALUNYA (Comunitats Escolàpies d’ El Putxet,
Camp de l’Arpa i El Carme (Barcelona)
FUNDACIÓ SERVEI SOLIDARI. Pont Jove (Barcelona)
ALDEAS INFANTILES SOS de CATALUNYA (Barcelona)
Associació cedre per la promoció social - LA CASETA (Barcelona)
GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL (Barcelona)
ACTUA-CONSOP, SCCL (Barcelona)
Fundació EVEHO (Barcelona)
Fundació Nathzaret (Barcelona)
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Província de Tarragona:
Associació GRUP ESPLAI BLANQUERNA (Tortosa)
Fundació L’HEURA (Tarragona)
Província de Girona:
Fundació Resilis (Girona)
Fundació OSCOBE, (Girona)
Pis assistit Güell, (Girona)
SUARA Cooperativa (Figueres)
Província de Lleida:
Associació AULA DE NATURA CORTARIU CADÍ, (Bellver de
Cerdanya)
Associació CASA DON BOSCO
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)

GALÍCIA
Instituto Galego de Xestión para o 3er sector – IGAXÉS (Santiago
de Compostela)
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ARAGÓ
Fundación Federico OZANAM (Zaragoza)

MADRID
Opción 3 (Madrid)
EUSKADI
Asociación Etorbide (Guipúscoa)
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DADES ECONÒMIQUES
Un any més ha estat possible la realització de totes aquestes activitats
reflectides en aquesta Memòria, gracies al suport i collaboració de
diverses entitats públiques i privades i per sobre de tot l’estimable suport
que ens presta des dels inicis el Departament d’Acció Social i
Ciutadania mitjançant el conveni amb l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i
Extutelat.
A tots i cadascun d’ells, el nostre més sincer agraïment per tota la
confiança dipositada en nosaltres al llarg d’aquests deu anys. Amb
l’esperança de poder seguir comptant amb la seva inestimable
collaboració per a un futur millor.
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INGRESSOS
Convenis

56.906,32

Subvencions oficials

43.000,00

Subvencions no oficials

6.000,00

Subvencions capital i altres ingressos

9.512,75
TOTAL 115.419,07

Convenis

Subvencions
oficials

Subvencions
capital i altres
ingressos
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Subvencions no
oficials

FONTS DE FINANÇAMENT
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:

Ministerio de Educación, Pollítica
Social y Deporte

Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Social
Ciutadania

25

i

Diputació de Barcelona
Àrea de Benestar Social

Fundació La Caixa

Obra Social Caja de Madrid

Fundación Maite Iglesias Baciana
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Pla Ajuda de MRW Acció Social
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Joves tutelats i extutelats

CONTACTE
Via Laietana, 54 1r
08003 – Barcelona
Tel. 93 268 99 91
Email: fepa18@telefonica.net
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www.fepa18.org

