anys

Memòria 2009
federació d’entitats amb projectes i pisos assistits

PRESENTACIÓ

Creant Valor
Benvolguts i benvolgudes,
Aquest any celebrem el desè aniversari de la federació, i em resulta especialment emotiu mirar
enrere i recordar tot el camí construït.
No ha estat un recorregut fàcil, igual que els nostres joves extutelats, ens hem trobat amb infini‐
tat de dificultats, però també infinitat d'aliances que ens han permès i els ha permès arribar fins
on estem avui.
El present de la federació, igual que el present de la nostra joventut, està ple d'incògnites. La
conjuntura actual no permet ser especialment optimista, però si que ens permet ser realistes.
La nostra trajectòria històrica ens indica que s'han fet molts esforços per a donar suport a
aquest col∙lectiu, perquè no podem córrer el risc que a l'arribar els 18, aquests/es joves es que‐
din sense recursos. A tots ens val la pena seguir invertint en ajudar‐los en el seu procés d'eman‐
cipació i autonomia, garantint així, que arribin a ser ciutadans/es de ple dret.
Aquest 2009 hem treballat per a afermar i reforçar les aliances necessàries entre tots els agents
implicats en el sector de l'emancipació, i que aquesta sigui la base d'una política social justa i
adient.

Una forta abraçada,

Pepa Arqué i Gene
Presidenta
Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits
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Missió
La missió de FEPA és:
Representar, defensar i promocionar les entitats que ate‐
nen a joves tutelats, extutelats/des i/o en risc d’exclusió
social, en procés d’emancipació i autonomia, així com ofe‐
rir recursos i serveis que donin resposta a les necessitats
plantejades.

Visió
‐ Aglutinar el pensar de les dife‐
rents entitats per arribar a

l’Administració.
‐

Implementar aquest model a seguir

elaborar un model consensuat

als diferents territoris, amb el su‐

d’intervenció amb els i les jo‐

port i reconeixement de les admi‐

ves tutelats i extutelats.

nistracions competents.

‐ Exercir la representativitat del

‐

Treballar amb les xarxes internacio‐

sector actuant com a agent

nals que ens aportin una projecció

d’incidència i influència, tant a

europea.

les mateixes entitats com a

Valors
Confiança mútua:

Participació:

Entre les entitats federades i la resta

Als diferents espais de debat, coordi‐

d’operadors implicats.

nació i assessorament, influint activa‐
ment en la seva millora.

Responsabilitat:

Optimisme:

Com a capacitat de les entitats per

Per a desenvolupar una actitud positi‐

donar resposta a les diferents reali‐

va i proactiva amb els i les joves.

tats dels joves i de l’entorn. Corres‐

Respecte a la diversitat:

ponsabilitat amb les administracions

Tant de les entitats federades com

i els mateixos joves.

dels joves que estan atesos a cadascu‐
na d’elles.
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Àrea de PROJECTES I DESENVOLUPAMENT
10 aniversari

Projecte Model Marc Pisos d’Autonomia

representar ∙ defensar ∙ promocionar

Amb la voluntat d’aportar VALOR a la
tasca que desenvolupem en el nostre dia
a dia, aquest any 2009 hem presentat
aquest treball de reflexió i conceptualit‐
zació.
Un document que ens servirà per consoli‐
dar encara més les línees de treball ende‐
gades ara fa deu anys i que ens obre no‐
ves línees de cooperació entre tots
aquells que creiem en els i les joves tute‐
lats/ades, extutelats/ades i/o en risc d’ex‐
clusió social.
Aquest projecte marc pretén donar les
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eines necessàries perquè durant el
temps que duri la intervenció educa‐
tiva els i les joves extutelats/des pu‐
guin caminar cap a la seva emancipa‐
ció mitjançant quotes d’autonomia
en els àmbits que configuren la seva
vida personal i social.

Participació en el programa SAEJ Barcelona

Total joves atesos: 13
12 nois ja estan vivint a
pisos
13 nois estan aprenent
català i castellà
2 nois tenen oferta de
treball
13 nois estan fent cursos
de cuiner, fusteria,
carnisseria, cambrer,
pintura i pladur
13 nois han tramitat i
aconseguit el permís de
residència

El SAEJ ( Servei d’Atenció Especialit‐
zada al Jove) , és un servei adreçat a
nois i noies tutelats per la DGAIA
(Direcció General d’Atenció a la In‐
fància i Adolescència), que es valora
que estan en el moment oportú per
assolir un nivell d’autonomia superi‐
or al que ofereix un CRAE (Centre
Residencial d’Acció Educativa).
La finalitat del SAEJ és fer l’acom‐
panyament al/la jove, fins que
aquest assoleix l’emancipació. Això
s’assoleix mitjançant un procés rela‐
tivament llarg, de recerca de forma‐
ció i posteriors pràctiques, amb les
quals es pugui optar a una feina. Pa‐
ral∙lelament instal∙lar‐se a un pis el
qual es pugui costejar, un cop marxi
del recurs.

joves venen marcades per la situació
econòmica del nostre país. Ja que fa
pocs anys, la possibilitat d’aconseguir
una feina en un temps relativament
curt era molt alta, avui en dia, amb la
crisi econòmica, aquesta possibilitat
ha minvat considerablement. Per al‐
tre banda, també ens trobem, que els
joves del SAEJ acostumen a relacionar
‐se entre si, o amb compatriotes, fet
pel qual, moltes vegades el seu procés
d’adaptació al nostre país és més lent,
en quant a l’aprenentatge de la llen‐
gua i l’assoliment de les nostres cos‐
tums.

Les principals problemàtiques dels

El Joc de l’Emancipació
Dins el marc de la promoció de projec‐
tes d’innovació social, aquest any 2009,
hem creat El Joc de l’Emancipació.
Una eina educativa que pretén donar
visibilitat als i les joves en risc d’exclusió
social i posar de relleu les diferències i la
falta de recursos en comparació amb
joves que viuen al nucli familiar.
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Al mateix temps, volem proporcionar
als/les joves una imatge global i visu‐
alment atractiva dels diferents aspec‐
tes que intervenen en el procés d’‐
emancipació

Tour entitats
Un dels objectius principals d’aquest any 2009 ha estat l’enfortiment de les relacions
entre la federació i les entitats que la formen, per això, l’equip de FEPA ha volgut pre‐
sentar el seu projecte i serveis de forma individualitzada i, al mateix temps, conèixer de
primera mà la realitat en la què treballen en el dia a dia les seves entitats.

representar ∙ defensar ∙ promocionar

ENTITAT

PERSONES

Aldeas Infantiles SOS de Catalunya

Paco Gavilán, coordinador del programa de joves, i amb la Silvia Domènech,
educadora d'un dels pisos.

Associació Cedre. La Caseta

Gemma Font, coordinadora i Laia Saborido, educadora de La Caseta.

ARCS

Angel Lara, despatx de suport

Espavila't

Monserrat Pedrola i Oscar Díaz, responsables de l’entitat

Iniciatives Solidàries

l'Astrid Domenech, Coordinadora i Llorenç González, coordinador.

Escola Pia i Fundació Servei Solidari

Joan Prats i l'equip d'educadores.

ACISJF in via

Carme Laorden, directora, Francesca Ferrari, directora adjunta i Tina, educa‐
dora.

ACIDH

Mireia Navarro, directora de les Llars Residència

Fundació Eveho

Rosa Mª Almeda, directora.

Llar Trobada

Anna Mañosa, educadora.

GEDI i ACTUA CONSOP

Jose Rivillas, coordinador i Elena, educadora.

Llar Butinyà

Ligia Villoria, coordinadora.

Opción 3

Martín Lomas, director i Igor Sánchez, tècnic.

Punt de referència

Marta Bárbara, directora.

Vasija

Raúl Rodríguez, director.

API

Ricardo Martínez, director.

Fundació Mercè Fontanilles

Pepa Arqué, directora tècnica.

Probens

Montse Ros, directora.

Fundació Projecte i Vida

Pere Tusquellas, director.

Fundación Federico Ozanam

Ricardo Centellas, coordinador programes de l’àrea de menors.
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Espai Jove
L’Espai Jove té l’objectiu de donar suport a
les entitats federades en l’acompa‐
nyament en el procés d’emancipació dels i
les joves que estan en els pisos assistits.
És un espai on els j nois i noies es poden
dirigir per tal de treballar educativament el
seu procés d’ emancipació. Pretén donar
eines als joves perquè puguin desenvolu‐
par‐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
Àmbit laboral

Aquest projecte es porta a terme a les
comunitats autònomes de l’Estat Espanyol
on FEPA té presència: a Catalunya – Barce‐
lona, Tarragona i Girona ‐, a Aragó – Sara‐
gossa – , a Galícia – Santiago de Composte‐

gossa – , a Galícia – Santiago de Compos‐
tela –, a Castella la Mancha – Guadalajara
‐ i a les Balears – Palma de Mallorca ‐.
A cada comunitat autònoma s’ha adaptat
el projecte en funció de la realitat concre‐
ta i de les necessitats del territori.
Aquest projecte és possible gràcies al su‐
port del Ministerio de Sanidad y Política
Social que a través de la convocatòria de
l’IRPF , finança el projecte que es porta a
terme als diferents territoris.
I concretament a Catalunya, gràcies al co‐
finançament del Departament d’Acció So‐
cial i Ciutadania de la Generalitat de Cata‐
lunya amb el que la federació té establert
un conveni de prestació del servei de su‐
port i atenció integral dels menors prò‐
xims a la majoria d’edat i els joves extute‐
lats per la DGAIA. A través d’aquest con‐
veni 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 pro‐
fessionals necessaris per dur‐lo a terme.

L’ ESPAI JOVE en números
Número de joves atesos pel projecte Es‐
pai Jove a FEPA a tot l’estat espanyol

441 joves atesos
Ha augmentat en més de 100 casos res‐
pecte l’any anterior.
La majoria dels joves atesos segueixen
sent homes. Durant el 2009 s’han atès a

306 homes i 139 dones
Això equival al 70% i 30% respectivament.

82 a Catalunya

26 a Castella la Manxa

196 a Galícia

10 a Balears

127 a Aragó
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Espai Jove
Seguim tenint en general un baix nivell aca‐
dèmic a nivell formal dels nostres usuaris.
Encara que ha augmentat els darrers anys la
titulació acadèmica.

i un 31% són majors de 21.

Durant aquest darrer any, i degut a la crisi,
hem pogut observar una disminució en la
demanda d’habitatge, aquest any, han vin‐
gut més casos que, en un moment o altre,
han perdut la feina i per tant, s’ha hagut de
d’acompanyar‐los en la recerca d’ocupació.
Tasca que ha estat complexa, per la situació
econòmica actual i les mancances acadèmi‐
ques i laborals dels i les usuaris/àries.

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

La tramitació d’un programa de beques, es‐
pecialment pensat per els i les joves extute‐
lats, ha permès augmentar el seu nivell aca‐
dèmic, cosa que pot esdevenir una millora
laboral.

el 40’5% dels joves són estrangers

Àrees d’atenció

la resta, el 59’5% són nascuts a Espanya.

40% Feina

La xifra de joves espanyols atesos, ha augmen‐
tat respecte altres anys, i gran part d’aquests,
són atesos a Galicia, a altres comunitats autò‐
nomes, com Catalunya, segueix predominant el
jove estranger, tot i que, s’ha vist reflectit tam‐
bé un augment pel que fa als joves de territori.

25% Formatiu (ha augmentat considerable‐
ment durant els darrers anys)

El 45% tenen entre 16 i 18 anys,
el 24% tenen entre 19 i 21 anys

6’6% Habitatge
28,4 % Documentació, oci o salut
Procedència de la derivació
45% Pisos Tutelats
25% Ja emancipats

representar ∙ defensar ∙ promocionar

30% Centres de menors o Serveis Socials di‐
rectament.
Només 3 casos, han estat atesos a través de
la xarxa de justícia juvenil.
Durada del seguiment
53’2% de 6 a 18 mesos
45% Educació Primària Obligatòria

36% entre 1 i 6 mesos

29% Formació ocupacional

10,8 % menys de 1 mes o més de 18 mesos

14’5% ESO

Motiu de les baixes

6’4% Grau mig o superior

53% Resolució d’objectius

3’5% Batxillerat

24% Els joves deixen d’utilitzar el servei per
voluntat pròpia

1’6% Universitat

23% Canvi de recurs, derivació o expulsió
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Àrea de PARTICIPACIÓ I RELACIONS

INSTITUCIONALS
10 aniversari

Jornada Institucional
El dia 25 de març a la nova seu de FEPA es va celebrar la Jornada Institucional
on es van portar a terme l’Assemblea General, una sessió de treball i la Comis‐
sió Interterritorial.

representar ∙ defensar ∙ promocionar

Conclusions de la sessió de treball
Amb l’objectiu de posar de manifest
les expectatives que tenien les enti‐
tats que conformen la federació, es
va portar a terme una sessió de tre‐
ball on l’equip tècnic de FEPA va coor‐
dinar tres taules temàtiques.
Cada entitat va passar per cadascuna
de les taules on es van debatre tres
temàtiques amb les següents conclu‐
sions.
Taula 1: Què espera la federació de
les entitats
Construcció, participació, implicació,
aportar coneixement, pertinença, que
representin a la federació i que siguin
la seva veu al territori. Que expressin
les seves necessitats i demandes.
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Taula 2: Què esperen les entitats de
FEPA
Enfortiment, assessorament i consulto‐
ria, representativitat, treball en xarxa,
interlocució enfront les administraci‐
ons, visualitzar el col∙lectiu, generació
de projectes.
Taula 3: Què esperen les administraci‐
ons de FEPA
Interlocució, coneixement de la realitat,
solucions, confiança, servei de qualitat,
col∙laboració, demostració que es fa
alguna cosa amb les problemàtiques
existents.

PARTICIPACIÓ
Durant aquest 2009 hem estat presents a entitats de tercer nivell i xarxes de
treball, objectiu prioritari per a la FEPA, ja que aquestes es converteixen en pla‐
taformes des d’on donar a conèixer el treball de les entitats federades i del
col∙lectiu que atenen, sensibilitzar a la societat i a l’administració i des d’on exi‐
gir el compliment d’uns drets.
També han constituït espais on s’han creat sinergies i oportunitats. A més a més,
hem aconseguit consolidar la nostra participació en les plataformes on actual‐
ment formem part participant activament a:
•

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

•

Observatori Drets de la Infància

•

AAEISS
As. Española de Empresas de Iniciativa Social y Servicios Sociales

•

RETVI
Red de Equipos de Trabajo en Vivienda

Durant aquest 2009 l’equip de professionals de FEPA ha participat a:
15 d’abril Reunions ordinàries de l'Observatori dels Drets de la Infància
7 de juliol Grup Inclusió Social Taula Tercer Sector
representar ∙ defensar ∙ promocionar

16 de setembre Jornada de Clàusules socials de la Taula del Tercer Sector
16 de novembre Presentació SUARA Cooperativa
25 de novembre Observatori Tercer Sector: cinquena edició del seu acte anual
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2on Congrés Tercer Sector Social
Amb el lema Un sector al servei de les persones, els dies 26 i 27 de març, es va
portar a terme la trobada del tercer sector social. Aquesta edició va reunir el
doble de persones que la primera convocatòria. Més de 1200 persones ens
vàrem trobar a La Farga per a parlar de la tasca de les entitats compromeses
amb la inclusió social dels col∙lectius de persones amb més dificultats i amb la
participació de la ciutadania en la resolució dels afers col∙lectius.
L’equip de FEPA va estar present amb un stand al 2on Congrés de la Taula del
Tercer Sector i va participar activament en les àgores d’experiències i les taules
de debat.

Stand de FEPA al Congrés

NOM

MODALITAT

DIA

Pepa Arqué

Moderació Taula: El paper de les entitats de segon nivell Dijous 26

Mercè Garet

Àgora d’experiències PROJECTE PIS MARC

Dijous 26

Daniel Lleida

Àgora d’experiències CLUSTER SOCIAL

Divendres 27
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Jornada 10 Aniversari FEPA Toledo, 29 i 30 d’octubre
I als 18 què? Enfortiment de la coopera‐
ció. Aquest era el nostre encàrrec i ho
convertim en una realitat. Varem reunir
en una taula rodona als representants
de les administracions públiques i vam
saber traslladar‐los, mitjançant un audi‐
tori ple, l'esperit de treball i sacrifici que
realitzen les entitats en el dia a dia.

Necessitem sumar tots i totes amb l'objectiu
de poder oferir garanties de futur, a aquests
joves que confien en nosaltres i nosaltres per‐
què molts d'ells i elles, no tenen a ningú més.

Més enllà de les xifres i les imatges, el
que ens queda de Toledo és la sensació
de la feina ben feta. Tothom; professio‐
nals, entitats i administracions ens hem
involucrat en un desè aniversari que ha
de ser un punt d'inflexió en el treball
amb els i les joves tutelats i extutelats.

Els continguts
Ponència Marc Sr. Hugo Muñoz, Director General de la Familia de Castilla La
Mancha i Sr. Jordi Bach, Secretaria d’Infància i Adolescència Generalitat de
Catalunya
Castella La Manxa i Catalunya fa molts anys
que treballen per l’emancipació dels joves
tutelats i extutelats.
Els dos ponents varen aportar dades sobre els
programes i joves atesos a les seves CCAA.

I van estar d’acord en la importància del canvi
i la introducció de millores en la legislació ac‐
tual. Així com en una major cobertura econò‐
mica per als joves fins a arribar a la plena au‐
tonomia.

Ponència Marc : El trànsit a la vida adulta dels joves
Sr. Miguel Melendro, professor de la UNED
Estudi en el qual es pregunta als joves per la
valoració del seu pas pels recursos d'emancipa‐
ció. Aquest estudi completa altre anterior on es
recollien estratègies d'intervenció. Els joves
estan, en general, satisfets de la seva vida actu‐
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al. Valoren molt positivament als educadors/
referents que han estat al seu costat en l'a‐
companyament. Valoren de forma més ne‐
gativa la seva relació amb els iguals.

Idees clau de la taula sobre el VALOR DE LES ENTITATS
• Necessitat d'ajudar a construir xarxes socials,
la integració social és el més difícil.
• Necessitat de cuidar als educadors com ga‐
rantia de millora del servei cap als joves.
• Qualitat en els nostres serveis i lleialtat amb
els nostres principis, elements clau per a acon‐
seguir una legitimitat reconeguda davant les
administracions i la societat.

• Dotar d’empoderament als i les nostres
joves i ser coherents amb el que això supo‐
sa.
• L'important de les entitats és que sumen.
FEPA com instrument que visualitzi aquesta
suma i sigui interlocutora reconeguda amb
les administracions.

Sr. Ricardo Centellas Fundación Federico Ozanam
Sr. Luis Barreiro IGAXES
Sr. Ricardo Martínez API
Sr. Guillem Cladera Fundació Natzaret

Idees clau de la taula sobre POLÍTIQUES D’EMANCIPACIÓ
• Les polítiques públiques d'emancipa‐
ció han de garantir la igualtat d'oportu‐
nitats dels joves.

• Treball dels valors que tradicional‐
ment els joves aprenen al si de la fa‐
mília.

• Tenir present la veu i la participació
dels joves i els professionals a l'hora de
definir polítiques.

• Sol∙licitud per part del col∙lectiu dels
joves de més compromís de les admi‐
nistracions per a aprofitar els seus
recursos.

• Cohesionar els diferents programes i
iniciatives existents per a aprofitar‐los al
màxim.
Sr. Juan Carlos Mato Dir. Gral. de Política Social. Ministeri Sanitat i
Política Social
Sra. Imma Pérez Secretaria Infància i Adolescència, Generalitat Cat.
Sr. José Manuel Casión Institut Aragonès de SS
Sr. Gori Estarellas Director Executiu de Protecció als Menors de
Balears
Sra. Alba Paz Servei de defensa del menor de Galícia
Sra. Paloma Martín Institut Madrileny del Menor i la Família de
Madrid
Sra. Angelina Martínez Delegada Provincial de Salut i Benestar
d’Albacete
14

• Reconeixement del treball diari dels
educadors/es.

Les imatges

Foto familiar dels representants de les
administracions d’Aragó, Castella La
Manxa, Catalunya, Galícia, Madrid i de
FEPA

Esmorzar de treball a la Sala Greco del
“Castillo de San Servando” després de
la taula rodona de les administracions

Acte de clausura de les jornades a càr‐
rec de la Presidenta de FEPA, Pepa Ar‐
qué i el Director general de la Família
de Castella La Manxa
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Relacions Internacionals
Els dies 28 de setembre i 30 de novembre vam rebre la visita a FEPA de
professionals del Govern i d’entitats socials de Polònia.
Es van portar a terme dues sessions de treball i dues visites guiades per
diferents serveis d’entitats federades.
Aquesta trobada va ser molt enriquidora ja que va permetre a les dues
parts conèixer les diferents realitats, plantejaments i solucions de cada
entorn.

Compareixença al Parlament

representar ∙ defensar ∙ promocionar

Aquest 2009 FEPA ha fet servir la incidència política com a eina de participa‐
ció i difusió del col∙lectiu de joves extutelats/des.
A finals d’any el Parlament de Catalunya portava a terme la tramitació del
Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència.
Dins del procediment legislatiu hi havia la possibilitat que els grups parla‐
mentaris demanessin a algunes entitats la seva compareixença per donar la
seva opinió o formular propostes que es poguessin recollir i incorporar en el
text final de la llei.
En aquest context, el 22 de desembre
de 2009, la presidenta i el director de
FEPA, Pepa Arqué i Daniel Lleida, van
comparèixer al Parlament i van expo‐
sar els interessos del col∙lectiu dels
joves extutelats/des a Catalunya.
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Àrea de FORMACIÓ I ASSESSORAMENT
10 aniversari

Sessions formatives
Durant aquest 2009 l’equip de professionals de FEPA ha participat a:

13 de maig Jornada ESADE Cooperació Sector Públic/Sector Privat
20 de maig Jornada CIIMU, Institut d’Infància i Món Urbà “Ratllats, burxats, xofs
i deprimits: els malestars dels adolescents”.
16 de juny Jornada Tècnica organitzada per l’entitat de Madrid Opción 3 “La
protección en la adolescencia. Un marco para la integración social y laboral”
9 de juliol Jornada Innovació Social Pere Tarrés
14 i 15 de juliol Congrés Treball i Ciutadania de l’ECAS (Entitats Catalanes d’Acc‐
ió Social)
16 de juliol Jornada: L'acord estratègic per a la competitivitat
30 de setembre Jornada de qualitat de la Taula del Tercer Sector
10 de novembre Reunió clàusules socials Taula Tercer Sector
16 de novembre Jornada Síndic de Greuges
17 de novembre Taller “Eines de transparència i rendició de comptes” Observa‐
tori del Tercer Sector

representar ∙ defensar ∙ promocionar

19 de novembre Jornada Taula: IVA i entitats no lucratives
20 de novembre Jornada Diputació de Barcelona: Infants i adolescents
23 i 24 de novembre Pla Nacional contra la droga: Iª Jornades Nacionals sobre
Prevenció de les Drogodependències a Nivell Local.
26 de novembre ESADE: Jornada Responsabilitat Social a l'Empresa
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ESMORZARS DE TREBALL
El mes d’abril del 2009 vam iniciar els Esmorzars de Treball, un espai de trobada i
de debat entre professionals de les entitats que treballen amb joves en risc social.
Els esmorzars s’han dividit en dos tipologies segons a qui van adreçats: Els Esmor‐
zars de la Federació, adreçats a responsables d’entitats i l’Espai Educadors adreçat
a professionals educadors/es.
Cada sessió comença amb l’exposició d’un expert sobre un tema en concret i a
partir d’aquesta introducció es genera un debat entre les persones assistents. El
format establert de les sessions ha sigut d’una durada de dues hores i un màxim de
10 persones assistents.

Esmorzars de la Federació
Dia 6 de Maig Consorci de Serveis Socials. Rosa Alemany i Vidal Cap del Servei
d’Atenció a la Infància i a les Dones. Consorci de Serveis Socials de Barcelona
Dia 29 de maig Perspectiva de gènere en emancipació. Bàrbara Roig Direcció de
Programa de Dones. Ajuntament de Barcelona
Dia 11 de juny 15 anys ASJTET, 10 anys FEPA. Jordi Bach Adjunt Secretaria d’Inf‐
ància i Adolescència. Departament d’Acció Social i Ciutadania
Dia 9 de desembre Importància de la gestió de qualitat. Llucià Torras Qualitat
Fundació Pere Tarrés

Gestors i gestores d’entitats de
FEPA durant l’esmorzar amb la
Bàrbara Roig
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Espai Educadors/es
Dia 27 d’abril Dues cares de la mateixa moneda: Les habilitats socials de l’edu‐
cador/a i dels joves. Laura Ibáñez Psicòloga
Dia 26 de maig Potser el millor és que es droguin i que ho facin fatal”. Una nova
visió en prevenció de drogodependències. Carles Sedó Educació per l’Acció Crí‐
tica
Dia 16 de juny Emancipació i Cossos de Seguretat. Xavier Sancho Cap Unitat
Regional de Proximitat i Atenció al ciutadà del Cos de Mossos d’Esquadra
Dia 29 de setembre La sexualitat a l’adolescència. Noemí Domínguez Terapeuta
sexual i de Parella

representar ∙ defensar ∙ promocionar

Intervenció d’una educadora
durant l’espai amb la sexòloga
Noemí Domínguez

Professionals assistents a l’espai
educadors/es sobre drogodepen‐
dències
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Àrea de COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
10 aniversari

Aquest any, apostant per les noves tecnologies hem millorat el disseny i els con‐
tinguts de la nostra pàgina web.

Pàgina web
D’acord amb diversos objectius de millora de la comunicació amb les entitats
federades arreu de l’Estat el nou disseny de la pàgina web de FEPA ha incorporat
també la traducció dels continguts a les 4 llengües oficials de L’Estat i a l'anglès.
La web també representa una nova eina de transparència de la federació davant
de les noves prioritats que es plantegen.

representar ∙ defensar ∙ promocionar

Xarxes socials
El dia a dia de les activitats de FEPA també es pot seguir des del 2009 a la nostra
pàgina de Facebook Fepa, Creando Valor.
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ORGANITZACIÓ
10 aniversari

Òrgans de govern
El màxim òrgan de decisió dins de la Federació és l’Assemblea, si bé funcio‐
nalment té delegada aquesta funció a la Junta Directiva, que operativament
delega la gestió i coordinació de projectes i serveis a l’equip de gestió. Aquest
any, l'Assemblea es va reunir al mes de març. Com a novetat en aquest 2009,
s’ha creat la Comissió Executiva, un òrgan que pretén donar agilitat i fer més
operatives les accions que es porten a terme des de l’equip tècnic.

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 Raul Rodríguez – Associació Vasija (Castella La Manxa)
Vocal Anna Mesegué – Fundació L’Heura (Catalunya)*
Vocal Miquel Cubeles – Llar Champagnat (Catalunya)
Vocal Pere Tusquellas – Fundació Projecte i Vida (Catalunya)

*A finals del 2009, la representant de la Junta de l’entitat Funda‐
ció l’Heura, la Mª Cinta Espluga, va finalitzar la relació contractu‐
al amb l’entitat i va ser substituïda per l’Anna Mesegué.

21

Comissió Interterritorial
La Comissió Interterritorial s’ha reunit durant el 2009 en dues ocasions, una
primera a la seu de FEPA a Barcelona en el marc de la Jornada Institucional, i
la segona a la seu d’ETORBIDE, entitat que representa a FEPA al País Basc.

Representant Igor Sánchez ‐ Opción 3 (Madrid)
Representant Guillem Cladera – Fundació Natzaret (Balears)
Representant Ricardo Centellas – Fundació Federico Ozanam (Aragó)
Representant Raul Rodríguez – Associació Vasija (Castella La Manxa)
Representant Miguel Ángel Obama – Associació Etorbide (Euskadi)
Representant Carlos Rosón – IGAXES (Galícia)
Representant Daniel Lleida – FEPA

Nova seu de FEPA

representar ∙ defensar ∙ promocionar

A principis del mes de febrer de 2009 la seu de FEPA es va traslladar a Via

Laietana 54, 1er de Barcelona un canvi que ha aportat més
autonomia i flexibilitat a l’equip de gestió.

22

Entitats FEDERADES
10 aniversari

Aragó
Fundación Federico Ozanam

Balears
Institució Natzaret

Castella la Manxa
Asociación Vasija,

representar ∙ defensar ∙ promocionar

Asociación de profesionales por la integración – API INTEGRACIÓN

Catalunya
Província de Barcelona:
Fundació PROJECTE I VIDA
Associació INICIATIVES I PROJECTES SÒCIO LABORALS
Associació LLAR TROBADA
Associació de Recerca Cultural i Sòcio educativa ARCS
Associació ESPAVILA’T
Fundació MERCÈ FONTANILLES,
Associació per l’Estudi i Promoció del Benestar Social PROBENS
Comunitat FILLES DE SANT JOSEP
LLAR BUTINYÀ
INICIATIVES SOLIDÀRIES
ACISJF—IN VIA
Associació PUNT DE REFERÈNCIA
Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà ACIDH
Germans Maristes ‐ Llar CHAMPAGNAT
ESCOLA PIA DE CATALUNYA (Comunitats Escolàpies d’ El Putxet, Camp de l’Arpa i El
Carme)
FUNDACIÓ SERVEI SOLIDARI. Pont Jove
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ALDEAS INFANTILES SOS de CATALUNYA
Associació cedre per la promoció social ‐ LA CASETA
GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL
ACTUA‐CONSOP, SCCL
Fundació EVEHO
Fundació Nazareth
Província de Tarragona:
Associació GRUP ESPLAI BLANQUERNA
Fundació L’HEURA
Província de Girona:
Fundació Resilis
Fundació OSCOBE

representar ∙ defensar ∙ promocionar

Pis assistit Güell
SUARA Cooperativa
Província de Lleida:
Associació AULA DE NATURA CORTARIU CADÍ
Associació CASA DON BOSCO

Galícia
Instituto Galego de Xestión para o tercer Sector IGAXES

Madrid
Opción 3

Euskadi, nova representació al 2009
Aquest 2009 hem augmentat la nostra representació a l’Estat Espanyol amb la
incorporació de l’entitat Asociación Etorbide de Guipúscoa. Aquesta entitat
treballa amb joves tutelats i extutelats del País Basc mitjançant
l’acompanyament en el procés d’emancipació.
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Informe econòmic
Aquest any 2009 el balanç econòmic de FEPA ha sigut positiu, repte que ens vam proposar al començament
d’any i que hem pogut assolir.

DESPESES

INGRESSOS
Conveni DGAIA (Generalitat de Catalunya)
Prestació de serveis
Jornades FEPA
Subvenció Ministeri ( IRPF 08 )
Subvencions de capital
Ingressos Extraordinaris

TOTAL INGRESSOS

54.255,60
13.456,22
1.460,00
157.044,91
9.380,37
213,55

235.810,65

Manteniment Centre
Despeses Personal

111.677,30

AAIM i costos fin.

10.313,69

TOTAL DESPESES

RESULTATS

26.011,18
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87.808,48

209.799,47

Captació de fons i recursos
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 ha‐
gués estat possible:

Ministerio de Sanidad y Política Social

Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Social i Ciutadania

Diputació de Barcelona. Àrea Benestar Social

Fundació La Caixa

Obra Social Caja de Madrid

Fundación Maite Iglesias Baciana

representar ∙ defensar ∙ promocionar

Pla Ajuda de MRW Acció Social

Aquest any 2009 hem rebut donacions de les empreses privades:
Puig, Nike i de l’Associació SIDASTUDI.
Concretament, Puig va fer una donació de productes cosmètics i d’higiene perso‐
nal. L’empresa Nike ens va fer una donació de sabatilles esportives, i l’associació
SIDASTUDI va col∙laborar amb FEPA amb la donació de material preventiu.
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Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits
Via Laietana, 54 1r
08003 – Barcelona
Tel. 93 268 99 91
Email: fepa18@telefonica.net
www.fepa18.org
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