MEMÒRIA 2007

Editat per FEPA
(Federació d’entitats amb projectes i pisos assistits)
Posselló, 372, 1r 4a
08025 Barcelona
Abril de 2008
Disseny gràfic: Clic traç, sccl

La federació 4
L’equip de gestió 6
Entitats federades 9
Participació associativa
Treball en xarxa 14
Servei a les entitats 17
Servei als educadors 19
Servei als joves 23
Servei de beques i microcrèdits 28

fepa | Memòria 2007 | 

Índex

La federació
FEPA es va constituir el desembre
de 1999 amb l’objectiu d’aglutinar
totes aquelles entitats d’arreu de l’estat
que desenvolupen projectes per a joves
tutelats i extutelats a partir dels 16 anys.

Em complau fer aquest any la presentació de la memòria de FEPA 2007. No sóc de repeticions de les dades objectives que venen a continuació que deixen palès que representen un volum de feina molt important
que cal agrair sobretot als tècnics contractats per la
Federació que l’han dut a terme i també de la tasca
realitzada de forma despresa pels membres de l’actual Junta.
Com a membre de l’actual Junta, he pogut estar en el
si de l’òrgan de decisió, i m’agradaria deixar constància aspectes que també, penso, són molt importants.
Ha estat un any de replantejaments de cabòries de recerca dels nostres principis, orígens i futur. Com quasi
sempre les preguntes que es fan en aquestes ocasions
son les mateixes, qui som i que volem ser. Malgrat són
qüestions senzilles, les respostes mai ho són i sobre
tot quan intervenim entitats tant diferents i de llocs
tant distants. Es per això mateix que ens hem de posar
d’acord en els punts que sí son comuns, el servei.
Els orígens de la nostra Federació neix com la voluntat d’un grup d’entitats que tenen pisos assistits i d’altres serveis per ex-tutelats per l’administració, d’unirse per tal de poder millorar els recursos de cadascuna
de les entitats. Per tant la funció primera de la Federació sempre ha estat la de donar servei a les entitats
associades, cal dir que seguim pensant el mateix i ho
reafirmem, malgrat que darrerament hem vist que el
marc ideològic del mon associatiu també està en perill
de pervertir-se, de la mateixa manera que d’altres sectors socials que van canviant la forma verbal de servir
pel de servir-se, fet que tots aquells que som fidels als
nostres principis reprovem.
Replantejar-se les coses no es símbol de cap mena de
crisi sinó tot el contrari és símbol de lluita i de resistència. Cal que es vagin renovant i reafirmant els principis originals, i sobretot amb el potencial humà amb
el que comptem. La nostra Federació ha crescut i aviat farà el seu 10 aniversari, com educadors que som
li hem de demanar el grau de maduresa que li correspon.
La qüestió és, “estem on volem estar?”. Després de
tots aquests anys crec que hem comès molts encerts
i també algun que altre error que ens ha aturat la primera embranzida. Com tota entitat que comença, hem

Des del meu punt de vista que cal reprendre el camí
iniciat amb tanta força. Hem de professionalitzar la Federació sense complexes ni pors, les nostres entitats i
sobretot els nostres usuaris s’ho mereixen.
Pere Tusquellas i Oto
Membre de la Junta Directiva
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utilitzat el voluntarisme i la generositat d’uns quants
dels seus membres i de les seves entitats.

L’equip de gestió
L’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.

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.
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 Tusquellas
M. Cinta Espluga
Miquel Cubelles
Ricardo Centellas
Montse Ros

QUALITAT
COORDINACIÓ
Coordinadora

EDUCADORA

Responsable
de Qualitat

Durant el 2007 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 assessora als joves en temes legals.
Enguany s’ha celebrat l’assemblea ordinària el mes
d’abril que es va fer coincidir amb les IV Jornades de
FEPA per facilitar i optimitzar el desplaçament de les
entitats de fora del territori. Es va fer balanç de les
activitats realitzades l’any anterior i es van aprovar la
programació i els pressupostos del 2007.
La Junta Directiva es reuneix un cop al mes tot i que puntualment pot incrementar la periodicitat depenent del
volum de treball i de situacions puntuals. Des de la Junta
es vetlla pel compliment de la programació i pressupost
aprovat en assemblea i es creen i supervisen les comissions sobre temes concrets. Una de les funcions principals de la Junta és la de representar l’entitat. Així, participa activament a les diferents xarxes, taules i plataformes
a les que estem associats (AEISC,Taula del III Sector Social, Observatori dels Drets de la Infància,TIAC) i també
lidera la interlocució amb l’administració.
Algunes de les activitats de la Junta d’aquest any han
estat les següents:

Reunions amb diferents administracions:
– l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de
Barcelona.
– Secretaria d’Infància i Adolescència de la Generalitat de Catalunya.
– Assistència a la presentació del Panel de famílies convocada pel Departament d’Acció Social i Ciutadania.
– Reunió amb el Responsable de l’Àrea de Suport al
Jove Tutelat i Extutelat, depenent de la Secretaria d’
Infància i Adolescència.

Participació a actes d’altres entitats o
institucions socials:
– Participació al Primer Congrés del Tercer Sector
Social.
– Assemblea de constitució de la Taula d’Infància i
Adolescència –TIAC–, de la que federació és entitat
fundadora.
– Participació a la reunió convocada pel Síndic de
Greuges amb l’objectiu de realitzar un diagnòstic
de qualitat de l’estat del sistema de protecció a la
infància de Catalunya.
– Participació a la taula negociadora, constituïda per
l’AEISC per la negociació del Conveni Col·lectiu de
la infància, adolescència i família de Catalunya.
– Participació a l’assemblea ordinària de l’AEISC.
– l’Associació Punt de Referència va convidar a la Junta de la federació a participar a la Comissió d’experts que han constituït per tal d’analitzar les dades
de l’estudi que estan realitzant sobre “El vincle entre un referent i un jove en una relació d’acompanyament”.
– La Fundació Un Sol Món ens va convidar a participar a la taula d’inauguració de l’acte de clausura del
Curs 2006-2007 del Programa de beques que té la
fundació i del que FEPA hi forma part.
– Participació a la reunió informativa de l’AEISC sobre la situació dels convenis laborals negociats a
Catalunya per l’AEISC i grau d’afectació del Conveni Marc Estatal d’Acció Social.

Participació a fòrums i congressos:
– Participació a l’11è Fòrum de FEDAIA “Perfils emergents en infància i adolescència. Atenem en qualitat?”
– Participació al III Congrés Mundial d’Infància i Adolescència que s’ha celebrat a Barcelona.
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– Primera reunió per constituir oficialment l’Observatori de la Infància i Adolescència, del qual som membres. Es van presentar els vocals i les grans línies per
tal de poder elaborar el Pla de Treball 2007-2008.
– Reunió amb la Directora General de l’INJUVE per
donar a conèixer el treball que es fa des de les entitats federades amb els joves que han estat tutelats i
els serveis que ofereix la federació.
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El 2007 la Junta Directiva ha continuat treballant en
comissions, paral·leles a les reunions mensuals que es
celebren. Aquestes comissions són les següents:

Línies estratègiques
Durant tot aquest any 2007 la comissió ha continuat
treballant per tal de poder tenir definit un Pla Estratègic 2008-2012 i poder-lo presentar a l’assemblea ordinària del 2008 per a la seva aprovació.

Revisió del projecte marc de pis assistit
La Junta va delegar la revisió del projecte a una comissió formada per un membre de la junta directiva, l’educadora de la federació i per tots aquells professionals
de les entitats federades que hi volguessin participar.
Va iniciar el seu treball el mes de març 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 metodolgia 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. S’ha fet una sessió mensual i en una d’elles es va comptar amb l’assessorament d’un expert extern. La finalització d’aquesta
revisió està prevista per a mitjans del 2008.

Entitats
federades
FEPA la formen actualment 35 entitats.

FEPA la formen actualment 35 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
Madrid 1

Durant aquest any, 5 entitats han entrat a formar part
de la federació, 4 de Catalunya i 1 de Madrid.
GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL es dedica a la gestió i
disseny de projectes d’atenció a les persones, en particular a les que presenten dificultats de circulació social (www.gedi.org).
ACTUA, SCCL és una cooperativa d’iniciativa Social sense ànim de lucre que neix a principis del 2006.
(www.actuaconsop.coop).
Associació Casa Don Bosco La Casa Don Bosco té
la finalitat d’acollir adolescents i joves en situació de
desemparament i amb dificultats de tipus personal, familiar i social greus, que difícilment poden seguir un
procés de normalització en el seu ambient i que, en
un espai de temps limitat, poden adquirir un estil de
vida propi.
Opción 3 és una entitat sense ànim de lucre, que desenvolupa el Programa Junco de la CAM d’accés i recerca activa de treball sense cap cost per l’empresari ni
pel treballador (www.opcion3.es).
Fundació Eveho és una entitat que promou, fomenta i
afavoreix projectes, recursos, accions i iniciatives que
possibilitin la inserció sòciolaboral de persones en situació o en risc d’exclusió social.
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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)
– 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)
– ESCOLA PIA DE CATALUNYA (Comunitats Escolàpies d’ El Putxet, Camp de l’Arpa i El Carme (Barcelona)
– FUNDACIÓ SERVEI SOLIDARI. Pont Jove
– ALDEAS INFANTILES SOS de CATALUNYA
(Barcelona)
– Associació cedre per la promoció social - LA CASETA (Barcelona)
– GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL (Barcelona)
– ACTUA, SCCL (Barcelona)
– Fundació EVEHO (Barcelona)
Província de Tarragona:
– Associació GRUP ESPLAI BLANQUERNA (Tortosa)
– Fundació L’HEURA (Tarragona)
Província de Girona:
– Fundació PLATAFORMA EDUCATIVA (Girona)
– Fundació OSCOBE, (Girona)
– Pis assistit Güell, (Girona)
– ESCALER 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 Castella - la Manxa - API INTEGRACIÓN
(Guadalajara)
BALEARS
– Institució NATZARET, (Palma de Mallorca)
ARAGÓ
– Fundación Federico OZANAM (Za)
GALÍCIA
– Instituto Galego de Xestión para o 3er sector - IGAXÉS (Santiago de Compostela)
MADRID
– Opción 3

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 2007 en tot
l’àmbit estatal.
Les entitats federades d’Aragó, Balears, Castella - La
Manxa, Catalunya, Madrid 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 221 places, tot i que el nombre real
de joves atesos el 2007 ha estat de 279.
Si ho distribuïm per comunitats autònomes les dades
són les següents:
A Catalunya les entitats gestionen 54 pisos des dels
quals s’han atès 223 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 5 joves. L’entitat té un

A Castella - la Manxa, les dues entitats federades gestionen 6 pisos des del que s’han atès 30 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 Castella - la
Manxa.

En relació a les edats dels joves atesos, el 70% tenen
entre 18 i 20 anys.
Edats dels joves
16 anys 2,52%
17 anys 7,14%
18 anys 34,66%
19 anys 19,96%

A Galicia no s’ha atès a cap jove des del pis assistit.

20 anys 15,76%

Des d’Aragó es gestionen 4 pisos des dels quals s’han
atès a 21 joves. L’entitat aragonesa rep el suport i el finançament del Departament de Serveis Socials i Família de l’Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
A Madrid no es gestiona cap pis assistit i es fa el seguiment dels joves des del medi.
Centrant-nos de nou amb les dades estatals, els joves
que han estat atesos des del seguiment en el medi han
estat 232. Es tracta de joves que han estat sota els sistemes de protecció a la infància i que no necessàriament se’ls i fa l’atenció des del recurs del pis assistit.
No obstant, les dades ens mostren que d’aquests joves
que estan en seguiment el 31,5% havien fet una estada temporal en un pis assistit i que posteriorment a la
seva sortida han necessitt encara d’un acompanyament
puntual; I el 59,5% són joves que han sortit dels centres de menors. D’aquests 232 joves que estan en seguiment el seu lloc de residència és: viuen amb família
pròpia o extensa el 16,8%, en pisos de lloguer, compartits o propis, el 27,5% i en habitacions el 23,7%.
La suma total de joves atesos des dels pisos i des del
medi ha estat de 484 joves i com es confirma any rere
any la majoria són homes, en el 2007 un 72%. Les dones representen el 28%.
Gènere dels joves atesos
Homes 72,1%
Dones 27,89%

21 anys 9,24%
22 anys 3,15%
+de 22 anys 7,56%

En relació a la nacionalitat dels 484 joves amb qui treballen les entitats federades de totes les comunitats
autònomes on FEPA té presència cal destacar que el
59,5% dels joves són estrangers i la resta (40,5%) són
nascuts a Espanya.
Nacionalitat dels joves
Comunitat Autònoma
(de l’entitat) 38,87%
Resta de CCAA 1,68%
Zona Magreb (Marroc, Argèlia, Líbia, Tunísia) 46,01%
Subsaharians 5,04%
Països de l’Est 2,31%
Amèrica del Sud 3,36%
Altres 2,73%

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 (64% dels joves estrangers), Castella - la Manxa (87% dels joves estrangers)
i Aragó (60% de joves estrangers) que ha incrementat
considerablement les dades de l’any passat (46%).
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conveni amb la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma per la cessió del pis.
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Formen part del segon grup: Galícia (4,7% dels joves estrangers), Balears (21% dels joves estrangers) i
Madrid (30% dels joves estrangers).
Molts dels joves atesos tenen una formació molt baixa.
Un 18% dels 484 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. Els joves amb l’educació primària finalitzada representen el 35% i els que han finalitzat la ESO és l’11%.
L’11% té el certificat de l’eso. Només un 9% dels joves
han assolit un grau de formació superior a l’educació
secundària obligatòria.

Cursos iniciats
Alfabetització 10%
Lectoescriptura 8%
E. Primària Obligatòria 1%
Certificat ESO 1%
ESO 8%
Garantia social 1%
Formació complementaria 7%
Formació ocupacional 42%
FP de grau mig 10%
FP de grau superior 0%
Batxillerat 3%

Formació

Universitat 1%
No sap no contesta 7%

Analfabetisme 2%
Lectoescriptura 16%
E. Primària Obligatòria 35%
Certificat ESO 11%

El 35% dels cursos iniciats han estat de formació ocupacional i el 19% d’alfabetització i lectoescriptura.

ESO 10%
Garantia social 4%
Formació complementaria 6%
Formació ocupacional 5%
FP de grau mig 6%
FP de grau superior 0%
Batxillerat 2%
Universitat 0%
No sap no contesta 16%

Tot i la poca formació de la majoria dels joves, aquest
any només 146 joves han iniciat cursos, és a dir el
30,6% del total de joves, 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.

387 joves van treballar en algun moment del 2007, és a
dir el 81%. El treball continua sent un mitjà indispensable per l’emancipació d’aquests joves la qual cosa dificulta molt la compaginació amb uns estudis, sobretots
aquells que no van encaminats a treballar directament
com podria ser la formació ocupacional. Els llocs de
treball als que han accedit, el 71,8% no requeria cap
titulació. Per tant ens trobem davant d’uns joves amb
baixa formació i amb un accés al treball poc qualificat.
Els que requerien tenir una formació ocupacional representaven el 14%.
Del total de joves atesos, 484, el 51% (247) han finalitzat el seu procés educatiu.
El 67% dels joves han estat en el pis assistit com a màxim un any, i entre 1 any i un any i mig, el 16,5%. Els que
si han estat més de 2 anys han representat el 10% dels
joves que han finalitzat l’estada a aquest recurs.
En relació als joves que han estat en seguiment, el 64%
han rebut aquest acompanyament com a màxim durant un any, i cal destacar els que han estat més de 2

D’aquests 247 joves que han finalitzat el seu procés
educatiu, el 46,15% ho han fet acordant-ho amb l’educador referent. L’11% hi ha fet per voluntat pròpia i el
12,5% han estat expulsats per l’entitat.
Motiu baixa
Acord entre el jove
i l’entitat 46,15%
Voluntat del jove (no pactada) 10,93%
Canvi de programa de pis a seguiment 6,88%
Expulsió 12,55%
Derivació a un altre recurs extern 4,05%
Compliment mesura judicial 6,07%
Altres 13,36%

El lloc de residència d’aquests joves ha estat principalment l’habitació de lloguer, en un 30% i en un 26% un
pis de lloguer. Cal destacar l’11% que conviu amb la família.
Habitatge joves de baixa
Família pròpia per voluntat jove 10,9%
Família pròpia perquè no hi ha alternativa 1’2%
Família acollidora 0,8%
Pis compartit 19,4%
Pis de lloguer propi 6,5%
Habitació de lloguer 30,8%
Pensió 0,4%
Centre penitenciari 6,1%
No sap no contesta 17%
Altres 6,9%
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anys en aquest programa, que representa el 21%. Es
tracta, en la majoria dels casos, d’un seguiment puntual i que els educadors de les entitats actuen com a referents d’aquests joves a falta d’una xarxa social alternativa.

Participació
associativa.
Treball en xarxa
Seguint les finalitats federatives
definides als estatuts de FEPA, durant
aquest any 2007 des de la Junta

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.

Directiva s’ha treballat per la representació,
defensa i promoció de les entitats federades.

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 2007 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. Com a membres de la Taula vam participar a
la taula rodona del “Treball en xarxa” exposant els espais de debat, intercanvi i formació que ofereix FEPA
als professionals de les entitats federades. De la mateixa manera també vam col·laborar en la difusió de la
campanya engegada per la Taula en motiu del període
de declaració de l’IRPF 2006.

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 aquest any hem continuat sent presents a la
taula negociadora del I Conveni d’Acció Social amb Infants, Joves, Famílies i d’altres en situació de risc que finalment es va aprovar el desembre del 2007.

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 es va
constituir formalment el 25 de juliol de 2007 i l’objectiu de la federació és fer 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 col·lectiu que representem. Durant aquest any hem aportat un resum de les
dades anuals sobre els joves atesos per les entitats durant el 2006, explicitant en quina situació es troben i
quins recursos i polítiques creiem que són necessàries
per millorar la seva situació.

Taula per la infància i adolescencia 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 es
va constituir el 16 de juliol de 2007, juntament amb
l’ACIM, A.Mestres Rosa Sensat, Justícia i Pau, A. Diomira i FEDAIA.

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.

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 2007 hem estat presents a:
– l’Associació Punt de Referència va convidar a la
Junta de la federació a participar a la Comissió d’experts que han constituït per tal d’analitzar les dades
de l’estudi que estan realitzant sobre “El vincle entre un referent i un jove en una relació d’acompanyament”.
– La Fundació Un Sol Món ens va convidar a participar a la taula d’inauguració de l’acte de clausura
del Curs 2006-2007 del Programa de beques que
té la fundació i del que FEPA hi ha format part durant aquest curs. Vam compartir la taula amb el director de l’obra social de la Caixa de Catalunya, Miquel Perdiguer, i el Secretari per la Immigració, Oriol
Amorós
– 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. Per una
banda, les trobades de la coordinadora interterritorial esdevenen un entorn propici per entrevistarnos amb els responsables dels serveis de menors i
dels programes d’emancipació de cada autonomia.
D’aqueta 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 l’administració de Galicia i Balears. En el cas de Catalunya

fepa | Memòria 2007 | 15

Observatori dels Drets de la Infància

fepa | Memòria 2007 | 16

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. Enguany també hem iniciat el contacte amb la Directora general de lNJUVE (Instituto de la Juventud) on
vam tenir la oportunitat de donar a conèixer el treball que s’està fent des de les entitats federades amb
els joves tutelats i extutelats a partir dels 16 anys i
compartir propostes de projectes cara l’any vinent.

– Participació en el I Congrés del Tercer Sector Social que es va celebrar el 23 i 24 de març a
la Farga de l’Hospitalet. El Congrés va néixer amb la
voluntat d’esdevenir un moment clau per debatre i
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. Es va crear un espai de debat i d’intercanvi, un lloc de coneixement i projecció, de creació de contingut i de sensibilització cap a
les persones i els col·lectius més dèbils.

– Participació al V Congrés Estatal dels Educadors y Educadores Socials: “La professionalització: recorreguts i retrats d’una professió”.
Els dies 27, 28 i 29 de setembre de 2007 el Colegio Profesional de Educadores Sociales de CastillaLa Mancha (CESCLM) i la Asociación Estatal de Educación Social (ASEDES) va organitzar a Toledo el V
congrés Estatal dels Educadors i Educadores Socials.
Aquest tenia com a objectiu ser un punt de trobada
d’aquells elements que al llarg del temps han estat
fent de catalitzadors de la professió. Els continguts
van girar entorn al binomi professió - professionalització. El congrés 2007 d’Educació Social va ser un
lloc de debat que serveix a l’educador social per
conèixer i reflexionar sobre la seva professió i sobre la seva figura professional.

Els continguts del Congrés es van elaborar al voltant de tres grans eixos temàtics:
1 Les polítiques socials
2 El funcionament de les entitats
3 Les relacions amb els altres agents socials

Els quatre eixos per al debat van ser:
Polítiques educatives i socials.
Formació de l’educador i l’educadora social.
Desenvolupament Professional.
FEPA va ser escollida per presentar una comunicació a l’eix de la formació dels educadors socials.
La comunicació presentada es referia a l’experiència dels projectes emmarcats en l’Espai d’educadors:
les sessions formatives, la supervisió pedagògica, la
coordinació interterritorial i les jornades. Per tant,
un motiu de satisfacció per a tots els que hi heu
participat al llarg d’aquests anys.
La comunicació El espacio de educadores de FEPA: una
apuesta por la construcción de la profesión a partir de
la formación y el intercambio de saber la podeu consultar al web de la federació.

Dins del segon bloc, la federació va presentar una
ponència sota el títol: “FEPA: Un treball de proximitat amb les entitats federades” que va ser
presentada per en Joan Prat Armadans, director de
la Fundació Servei Solidari, entitat federada de FEPA.
L’objectiu de la ponència era donar a conèixer el
treball que es fa des de la federació de suport als
professionals que estan atenent als joves en els pisos assistits, desenvolupant tot un seguit de projectes en aquesta línia com són: l’Espai d’educadors, el
Grup de supervisió pedagògica, l’intercanvi d’educadors i la Coordinadora interterritorial.
– Participació a la reunió convocada pel Síndic
de Greuges amb l’objectiu de realitzar un diagnòstic de qualitat de l’estat del sistema de protecció a
la infància de Catalunya.

La federació, 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, 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’ASJTET i es posen també a disposició de les entitats federades.

Butlletí informatiu de fepa i informatiu
setmanal
Durant l’any 2007 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, des del 2006 s’edita el butlletí informatiu de FEPA, una eina, d’edició semestral, 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 2007 s’han editat dos butlletins, un
al mes de juny i un altre al mes de novembre que poden ser consultats a la web de la federació. Destacar la
publicació dels següents articles:
– La construcció de vincles educatius de Segundo Moyano Pedagog i educador social Juny 2007
– Érase una vez la relación de ayuda... de Saül Karsz traduït per Àngels García Aranda Novembre 2007

Web
El web de FEPA està en ple funcionament. Periòdicament anem actualitzant-lo, incorporant les dates d’aquelles activitats que tenim previst realitzar i les diferents
informacions sobre temes que pensem són d’interès
pels associats. El podeu consultar: www.fepa18.org
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Fons bibliogràfic de la federació
A partir del treball que es porta a terme al grup de supervisió pedagògica i a l’espai d’educadors i educadores, aquest any 2007 s’ha aprovat que FEPA destini part
dels seus ingressos a crear un fons bibliogràfic. Els llibres que s’han adquirit estan a disposició dels professionals i dels joves de les entitats federades.

Coordinacions interterritorial
Ja fa tres 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 començar a treballar per fer realitat
aquesta proposta al 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 de les administracions autonòmiques.
Durant l’any 2007 es van fer quatre coordinacions interterritorials, una a Saragossa el 12 de gener, un altre
a Santiago de Compostela els dies 26 i 27 de març, una
a Palma de Mallorca el 15 de juny i l’altre a Barcelona
el 31 d’octubre.
– Seguiment del projecte Punto de Encuentro.
– Conveni que estableix les responsabilitats de cada
una de les parts que intervenen en la gestió i execució del projecte Punto de Encuentro en cada un
dels territoris.
– Finançament de l’Obra Social de Caja Madrid.
– Comunicació pel V Congrés Estatal dels Educadors
y Educadores Socials.
– Trobada d’insertors i avaluació de mateix.
– II Intercanvi de professionals - 2008.
– Reunió amb INJUVE.
– Projecte Marc Pis Assistit de FEPA.
– Presentació d’IGAXES relativa a la realitat del col·
lectiu i de l’entitat en el territori. Preparació de la
següent reunió de coordinació a Galícia.

– V Jornades de formació de FEPA: Joves i emancipació. Programació d’espais, participació dels territoris i difusió.
– Presentació del Sistema de Protecció del menor de
Galicia a càrrec del subdirector xeral de menores
Sr. Alberto Tizón.
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 pel compliment
dels objectius de la federació.

L’ESPAI DE TROBADA
D’EDUCADORS I EDUCADORES
Seminaris i sessions formatives
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 els anys 2005 i 2006 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 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 altres professionals que, tot i no pertànyer a les entitats federades, estiguin realitzant accions d’acompanyament amb
aquests joves.
L’espai de trobada es vertebra en els interessos i interrogants que sorgeixen de la pràctica educativa dels
educadors i educadores de les entitats federades i que
intentem recollir des de FEPA per tal d’abordar-les des
la mirada d’un expert en la temàtica proposada
La programació de l’Espai de trobada d’educadors i
educadores de l’any 2007 s’ha centrat en la realització de sessions formatives que han contat amb la participació d’experts en els continguts treballats. Durant
aquest any s’han realitzat tres seminaris formatius que
detallem tot seguit.
Patologia psíquica a la infància i a la adolescència i acció educativa possible els dies 30 de gener i
6 de febrer, a càrrec de Marta Serra, psicòloga i psicoanalista, membra de la APM (Associació Mundial del Psicoanàlisis) i supervisora d’equips educatius de CRAEs.
Aquest seminari pretenia poder facilitar la posada en
comú de les diferents experiències subjectives davant
la patologia psíquica en infants i adolescents, així com
les modalitats personals d’abordatge. En una segona
sessió es van caracteritzar els símptomes i els fenòmens que presenten les diferents estructures psíqui-
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ques, alhora que s’identificaven les principals tàctiques
que l’equip educatiu i els educadors poden utilitzar en
l’atenció particular a cada subjecte.
El seminari ha tingut una participació de 28 professionals Barcelona, Tarragona i Girona.
Seminari de treball sobre el vincle educatiu el13
de juny A càrrec de Segundo Moyano, doctor en Pedagogia, 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.
Aquest seminari es va centrar en intentar definir a partir dels sabers pràctics dels professionals què és el vincle educatiu. Per tal de fer-ho es va reflexionar entorn
de diferents conceptes: agent de l’educació, subjecte
de l’educació i continguts de l’educació.
Hi van participar 20 professionals de Barcelona,
Tarragona i Girona.
Seminari d’aprofundiment sobre El vincle educatiu en
les pràctiques educatives i socials el 15 de novembre. A
la sessió realitzada el 13 de juny anterior es va decidir
fer un seminari d’aprofundiment del tema del vincle, ja
que es va considerar un aspecte clau per el treball educatiu amb el jove. Es van tractar els següents aspectes:
–
–
–
–

La pràctica educativa i el vincle educatiu
El subjecte de l’educació com efecte del lloc assignat.
L’educador/a social com agent de l’educació.
Els continguts de l’educació

Hi van participar 20 professionals de Barcelona,
Tarragona, Girona i Castella-La Manxa.
De cada una de les sessions formatives que realitzem
es demana als educadors que hi han participat que ens
donin la seva opinió sobre el contingut i el compliment

de les expectatives a través d’una enquesta. Per la federació és molt important poder comptar amb aquestes valoracions ja que ens donen la possibilitat de conèixer si estem oferint els serveis adequats i amb la
qualitat esperada. La valoració global va ser molt positiva i es van puntuar en tots els casos per sobre d’una
mitjana de 8 sobre 10.

Grup de supervisió pedagògica
Des d’inicis de l’any 2006 s’ofereix als educadors i educadores un espai de supervisió pedagògica que té com
a finalitat ser 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.
El professional que acompanya al grup de treball és
el Sr. Segundo Moyano doctor en Pedagogia, 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.
Durant uns quants mesos el grup de supervisió es va
centrar en posar per escrit quelcom de les inquietuds
i del treball realitzat en els seus dos anys de funcionament a partir de l’elaboració, redacció i presentació
d’un cas a les IV Jornades de FEPA. Aquest treball conjunt s’ha estructurat a partir de les reflexions entorn a
l’eix temàtic de la formació, concretament, del lloc que
li donem a aquesta a les institucions en les que
treballem així com a la nostra pràctica educativa.
Des del grup també es va treballar la participació en la
comunicació escrita que FEPA va presentar al V Congrés Estatal dels Educadors y Educadores Socials que es
va celebrar a Toledo al mes de setembre d’aquest any.
L’últim trimestres el grup va treballar entorn a la pregunta Què entenem per educar? a partir de diferents definicions sobre educació que han anat presentant els
membres del grup de treball.
La participació ha estat de 10 professionals de
Barcelona, Girona i Tarragona per cada sessió realitzada. Es tracta d’un grup estable, de treball periòdic.
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IV Jornades de FEPA: Joves i emancipació
Les jornades de FEPA es constitueixen des del 2001
com un espai de formació, debat i reflexió per als professionals de l’Estat Espanyol que treballen diàriament
amb joves ex tutelats, tutelats o en situació de vulnerabilitat social.
Les IV Jornades de FEPA es van realitzar els dies 19 i 20
d’abril a Tarragona amb la Fundació L’Heura com a entitat acollidora. Aquest any les jornades pretenien convidar a reflexionar als professionals entorn a la temàtica
de l’emancipació dels i les joves i les paradoxes que
ens trobem en l’acompanyament en aquest procés.
Aquesta reflexió es va articular en diversos espais on
es pretenia no només fer un anàlisis del nostre treball i
del moment històric en el que aquest s’emmarca, sinó
també poder obrir noves perspectives i propostes
educatives que suposin una promoció social dels joves
que han estat o estan tutelats per l’Administració.
A nivell metodològic els espais que es van articular
van ser:
– Ponències i exposicions d’experts. A càrrec del
Dr. Saül Karsz, filòsof, sociòleg i consultor de treball social, doctor en filosofia per la UBA; doctor en
sociologia, Universitat de París i de la Dra. Violeta
Núñez, doctora en pedagogia i professora titular de
pedagogia social a la Universitat de Barcelona. Tots
dos ponents van apostar per (re)pensar les pràctiques educatives ubicant-les en el moment històric
actual, en les lògiques de control i exclusió social
que el neoliberalisme promou. Les seves propostes passen per conceptualitzar l’emancipació des
d’aquestes coordenades històriques i socials i ser
capaços de (re)situar com a professionals la nostra
posició per tal ser conscients dels efectes que té el
nostre treball.
– Taula de debat: A la taula de debat, varis experts
en la temàtica que provenien de llocs i discursos
diferents van poder construir un diàleg on plantejar qüestions relatives a les paradoxes que suscita l’emancipació dels joves i les solucions que des
de les Administracions es plantegen per aquestes. Els participants de la taula van ser: Sra. Maria

Ger, Jefa de Servicio de Menores de la Consejería
de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, Sr. Jaume Funes, psicòleg i periodista (Catalunya) i el Sr. Juan Fran Jiménez, coordinador de Programes d’Inserció Sociolaboral de l’Àrea
de Suport al Jove del Departament d’Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya moderats
per Sr. Ricard Calvo.
– Espai d’anàlisis de casos. Aquest espai partia de
l’exposició en grups de treball més reduïts de tres
casos que havien construït i elaborat els educadors i educadores de la Fundación Federico Ozanam (Saragossa); Igaxés (Galícia) i el grup de Supervisió Pedagògica de FEPA (Catalunya). El treball de
reflexió es va plantejar entorn als eixos: habitatge,
suport emocional, formació, treball i lleure i temps
d’oci, a partir dels interrogants que els tres casos
obrien per a començar el debat.

– Experiències educatives: Aquest espai experimental ha comptat amb quatre experiències educatives en format de àudio visual que pretenien des
de quatre àmbits diferents mostrar allò que diuen

fepa | Memòria 2007 | 22

els joves sobre els seus processos d’emancipació. La
Fundació L’Heura de Tarragona va reflectir la quotidianitat dels joves que viuen en un pis assistit; Manpower i Via Laboral (Barcelona) van aportar una experiència de formació laboral amb joves tutelats i
extutelats; l’espai jove de Girona va voler portar el
treball personal que les joves estan fent a l’art teràpia i l’associació Vasija de Guadalajara va aportar un
vídeo sobre l’equip de futbol que, des de el Espacio
de Encuentro, ha possibilitat un lloc comú de trobada per a joves de totes les nacionalitats.
Les IV Jornades de FEPA han tingut una participació
d’uns 90 professionals d’arreu de l’Estat Espanyol que
les han valorat positivament en tant s’ha promocionat
l’ intercanvi de continguts i experiències professionals
així com el debat entorn a interrogants sobre els efectes del nostre treball. Per a tenir més informació sobre la valoració de les jornades consulteu la web de la
federació.

Encuentro de insertores
El 18 de setembre de
2007 es va realitzar a
FEPA una trobada d’insertors que va sorgir
de la inquietud de dues
entitats federades per
posar en comú formes
de treball en aquest
àmbit. La trobada va esdevenir un lloc per compartir i intercanviar eines de treball, metodologies, dificultats, ...
Els temes que es van treballar van ser:
1. Perfil dels joves atesos
2. La dependència de la feina i l’habitatge protegit
3. La formació i el treball - la motivació
4. El contacte amb empreses.
5. Temes administratius i de gestió
Les conclusions dels temes que es van treballar les podeu trobar penjades al web de la federació. A l’intercanvi van assistir 26 professionals de 15 entitats diferents, de 5 de les Comunitats Autònomes on FEPA té
presència.

La valoració que han fet els professionals de l’intercanvi queda recollida en el següent gràfic.

Cumpliment de les espectatives
Adequació del local
Participació dels assistents
Horari de la trobada
Metodologies de treball de la trobada

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, 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
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 es porta a terme a les comunitats autònomes de l’Estat Espanyol on FEPA té presència. Per
tant l’espai jove es present a Catalunya (a Barcelona,
Girona i Tarragona) a Aragó (Saragossa), Castella - La
Manxa (Guadalajara), Balears (Palma de Mallorca) 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 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 de la mateixa manera que li permet tenir parcialment finança-

fepa | Memòria 2007 | 23

Servei
als joves
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des les infraestructures i els professionals necessaris
per dur-lo a terme.
El número de joves atesos pel projecte Espai Jove a
FEPA a tot l’estat espanyol aquest any 2007 és de 245
i s’han atès 840 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 2007 s’ha treballat amb 98 joves, 63 a Barcelona, 29 a Girona i 6 a Tarragona.Aquests
han fet 126 demandes, en els següents àmbits:
Àmbit de la demanda a Catalunya
Assessorament 3%
Salut 6%
Temps de lleure 2%
Habitatge 46%
Laboral 17%
Formació 21%
Orientació i acollida 4%

Complint els objectius del projecte Espai Jove, durant
aquest any 2007, 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.

– 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 s’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.
A Barcelona el projecte continua rebent molts usuaris,
principalment amb demandes d’habitatge i formatives
i en segon lloc, laborals. En aquest últim àmbit es tracta de joves amb experiències prèvies de treball per la
qual cosa la seva demanda es centra en millorar unes
condicions laborals i de categoria. L’ accés a l’habitatge
continua sent un repte pels joves. Els requisits per accedir-hi (mesos de dipòsit i/o avals) i el pagament dels
preus dels lloguers són difícils de complir, i és per això
que últimament hem vist incrementat el lloguer d’habitacions. Situació precària i d’inseguretat. Per paliar part
del problema des de FEPA es compta amb un fons de
microcrèdit que es posa a disposició d’aquests joves
per ajudar-los en la seva emancipació.
En relació a la formació ha estat una gran ajuda comptar amb les beques de la Fundació Un Sol Món i la Fundació Mayte Iglesias. Aquestes han suposat una gran
oportunitat per aquells joves que hi han pogut accedir
sense les quals no hagués estat possible iniciar o seguir amb una formació. La poca formació dificulta la inserció i els joves van entenent aquest requisit per poder-se promocionar sociolaboralmente a llarg termini.
Però se’ls a d’ajudar i facilitar mitjans per tal de que puguin compaginar formació i treball.
A Tarragona continua costant consolidar el projecte
Espai Jove. Són els propis joves de l’entitat qui l’utilitzen i tot i els esforços de l’entitat que el gestiona per

A Girona s’atenen principalment demandes de treball,
formació i vivenda. Les dures condicions per accedir a
un habitatge de lloguer i la dificultat de trobar treball
de caràcter estable i indefinit provoca que les demandes d’habitatge es centrin en el lloguer d’habitacions.
En relació a la formació, els joves atesos aquest any
eren molt conscients de la necessitat d’una formació
adequada per accedir al món laboral.També s’ha treballat els àmbits emocional i de temps de lleure. La sensació de soledat que experimenten tots els joves a l’
emancipar-se i buscar la seva autonomia ha estat molt
explícita aquest any. Des de l’ Espai Jove hem promocionat les ofertes lúdiques que ofereix la ciutat així com
activitats conjuntes entre joves i educadors. La inseguretat i les poques habilitats socials són els punts més
dèbils dels joves que hem atès. El taller d’ Artteràpia
continua sent l’espai on els joves manifesten els seus
sentiments i aprenent a treballar-los.

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.
Durant aquest any 2007 ha atès a 83 joves que han fet
142 demandes, distribuïdes de la manera següent:
Àmbit de la demanda a Aragó
Temps de lleure 18%
Habitatge 8%
Laboral 20%

aquest àmbit se’ls hi ha ofert informació i orientació
de l’oferta educativa més adequada a les seves necessitats i preferències ; informació, orientació i acompanyament en la recerca de feina; se’ls ha informat dels
recursos específics sobre aquests temes. També s’ha
notat un increment en el volum de gestions administratives relatives a la regularització dels menors (tramitació de documentació tant espanyola como del país
d’ origen).
Aquest any s’ha consolidat el servei de suport escolar y espanyol per a immigrants. La valoració tant dels
professors como dels joves que han participat ha estat molt positiva.
També hi ha hagut una gran demanda en recursos de
temps de lleure per la qual cosa l’educadora ha mantingut una comunicació i coordinació amb els educadors dels pisos tutelats amb l’objectiu de mantenir-los
informats sobre activitats lúdiques i de temps de lleure.
Aquesta coordinació també es continua per part dels
insertors laborals amb la finalitat d’establir conjuntament els itineraris laborals o formatius dels joves.
Aquest any ha servit per consolidar alguns serveis que
s’ofereixen tals com la inserció laboral, el suport escolar i les classes d’espanyol i el servei d’allotjaments alternatius.

BALEARS
Des de l’any 2005 la Fundació Natzaret gestiona el
projecte a la ciutat de Palma de Mallorca i s’està consolidant any rere any aconseguint que el programa sigui un referent tant en els àmbits laborals i d’habitatge.
Enguany des del servei s’ha treballat amb 19 joves que
han fet 19 demandes.
Els joves han fet demandes relacionades amb els següents àmbits:

Formació 30%
Orientació i acollida 23%

Àmbit de la demanda a Balears
Habitatge 26%

Durant aquest any els àmbits que han estat més treballats i més demandats han estat la formació i el treball ja que constitueixen un dels pilars fonamentals del
procés d’ autonomia i emancipació dels joves. Des d’

Laboral 74%
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donar-lo a conèixer i contactar amb altres dispositius
i entitats de la zona, les derivacions han acabat sent
pràcticament nul·les.

fepa | Memòria 2007 | 26

L’objectiu principal de treball amb aquests joves ha estat aconseguir un treball per poder independitzar-se.
S’ha continuat establint col.laboració i xarxa amb diferents empreses ja que últimament es posen molts impediments per la joventut dels usuaris, la poca formació i la seva situació social. Es segueix comptant amb la
col.laboració de diferents empreses i institucions, com
és el cas de l’Ajuntament de Palma.

movent-se en el mercat de les habitacions de lloguer.
Cinc joves han aconseguit llogar pisos amb l’ajuda dels
microcrèdits de FEPA. Per altra banda, l’equip de futbol
creat ha donat cobertura a un gran número d’usuaris, no només del context institucionalitzat sinó també
de la comunitat “normalitzada” que ha servit de canal
d’intercanvi cultural i ha ajudat a fomentar la participació en la ciutadania i a assumir la responsabilitat d’ acudir als entrenaments i als partits.

CASTELLA - LA MANXA
A la comunitat autònoma de Castella - La Manxa el
projecte s’ha implantat a la ciutat de Guadalajara, essent gestionat per l’associació 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.

La valoració general del projecto es molt positiva. Ha
incrementat significativament el número d’usuaris i el
recurs ha guanyat cobertura i visibilitat. L’espai continua sent alguna cosa 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 objectivitat
però que dóna al programa un plus de naturalitat que
fa oblidar el seu naixement institucional i intenta crear una xarxa social el més amplia possible en el procés
d’autonomia dels joves.

Durant aquest any 2007 s’ha treballat amb 77 demandes de 24 joves, distribuïdes de la següent manera:

GALICIA

Àmbit de la demanda a Castella - La Manxa
Temps de lleure 17%

El Projecte espai jove que es porta a terme a Santiago
de Compostela el gestiona l’entitat IGAXÉS. Ha estat
el primer any i s’han atès a 21 joves que han fet 56 demandes. Aquestes han estat les següents:

Habitatge 14%
Laboral 21%

Àmbit de la demanda a Galicia

Formació 17%
Temps de lleure 38%

Orientació i acollida 31%
Habitatge 2%

Els usuaris de l’espai s’han caracteritzat per tenir demandes provocades en un principi pel desconeixement dels recursos comunitaris que la ciutat ofereix.
Per tant, la primera intervenció que es fa és informarlos sobre quins són, on són i com funcionen cada un
dels recursos. A partir d’aquí l’educador de l’espai ha
intentat amollar-se al grau d’autonomia de cada un dels
joves en cada un dels àmbits.
Els problemes a aquesta autonomia s’han desenvolupat
en l àmbit laboral, ja que les habilitats no per buscar
feina sino per mantenir-la han estat més difícils d’interioritzar. En l’ àmbit de l’habitatge els joves continuen

Laboral 32%
Formació 4%
Orientació i acollida 25%

Principalment els joves accedeixen a l’espai amb demandes d’inserció laboral i és a partir d’aquestes des
d’on sorgeixen les demés. En l’àmbit laboral els joves
reben l’atenció i l’acompanyament d’un professional
especialitzat, i a la vegada poden accedir als recursos
material i humans de l’entitat. L’objectiu és que el jove
surti amb informació d’ofertes i activitats que els hi siguin útils. A més se’ls escolta i orienta mirant de que el

Des del programa s’orienta als joves a la utilització dels
recursos comunitaris perquè puguin accedir a aquests
com a usuaris “normals”, sense etiquetes, per la qual
cosa hi ha tot un treball previ de l’entitat de contaces
amb aquests recursos.
S’ha treballat en tres línies:
– donant suport a la seva integració en el mercat laboral per mitjà d’informació d’ofertes de treball i
formació, intentant sempre que el jove assumeixi
les seves responsabilitats, planifiqués les seves accions i que apliquessin els coneixements adquirits per
la seva compta propia.
– fent un seguiment de la seva situació personal a nivell laboral i personal.
– Informació sobre activitats de temps de lleure, com
a forma de socialització encara que aquesta era una
demanda minoritària. Es va informar sobre l’existència d’una xarxa de centres socioculturals municipals als que poden accedir en qualsevol moment.
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jove conegui els seus punts forts i els dèbils per veure
les seves potencialitats i el que cal millorar. Les altres
demandes són sobre recursos formatius per millorar
la seva situació laboral, per possibles ajudes econòmiques , per recursos de temps de lleure, i en algún cas
per habitatge.

Servei de beques
i microcrèdits
Microcrèdits
Durant el 2007 s’han gestionat 14 microcrèdits, sota
els següents conceptes.
Formació 3
Habitatge 11

Pel que fa la distribució per províncies poden observar
com la majoria de microcrèdits responen 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.
Guadalajara 5
Girona 5
Barcelona 4

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 11 microcrèdits concedits aquest any.
No retornats 0
Procés de retorn 6
Retornats 8

Beques
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.
L’any 2006 vam iniciar 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 la
oportunitat de la fundació.
Des de juliol de 2006 FEPA ha signat un conveni de col·
laboració amb la Fundació Un sol Món en el marc del

Durant aquest any 2007 s’han gestionat 14 beques:
FEPA 1
F. Maite Iglesias 4
F. Un sol món 9

Les beques gestionades per FEPA aquests any han donat suport a joves que treballaven i cursaven els següents estudis:
Estudis no reglats especialitzats 7
Estudis reglats post-obligatoris 6

Certificació de qualitat ISO 9001:2000
La federació té implementant 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 2007 va ser ratificada la certificació un
cop es va passar l’auditoria el mes de juliol.

Entitats finançadores
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:

Estudis universitaris 1

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 la distribució per províncies poden 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 12

Observar que pel que fa al moment del procés en que
es troben aquestes beques al finalitzat l’any 2007 no hi
ha hagut cap beca que s’hagi donat de baixa per que el
jove que l’ha sol·licitada no ha complert amb els compromisos adquirits.
Dades de baixa 0
En seguiment 1
Finalitzades amb èxit 13

Diputació de Barcelona - Àrea de Benestar Social
El 2007 la Diputació va aprovar el projecte FEPA: el
treball en xarxa.
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.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Coofinancia el desenvolupament del projecte Punto de Encuentro/’Espai Jove que es porta a terme a
Barcelona, Tarragona, Girona, Guadalajara, Saragossa,
Palma de Mallorca i Santiago de Compostela.
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’ha implementat
durant el 2006 i el 2007.
Obra Social Caja de Madrid
Subvenció concedida per a desenvolupar el projecte:
Servicio de orientación e información a jóvenes inmigrantes tutelados y extutelados que es porta a terme a
Barcelona, Palma de Mallorca, Saragossa i Guadalajara
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programa 2006 -2007 de Beques de formació per joves en risc d’exclusió social.
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Fundació Un sol Món
El 2007 la federació a 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.
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.

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

