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CARTA DEL PRESIDENT
Un any de CONFIANÇA

B

envolguts amics i amigues, presentem un resum de tot allò aconseguit el
2021. Hem reflectit les activitats i els fets més rellevants de l’any, podeu
viatjar en les pàgines següents i veure les noves fites assolides.
Si cal destacar un valor important aquest any, ha estat la confiança: la confiança de les entitats, la confiança de les administracions i les persones joves
extutelades, la confiança alimentada pel nostre compromís, coratge, creences
i coneixements, que han donat lloc a grans oportunitats i assoliments.
Es fa difícil parlar de l’any 2021 sense esmentar el segon any consecutiu de
COVID-19. La crisi de la COVID-19 ha afectat de manera substancial els itineraris de les persones joves extutelades. Hem vist, durant aquest any, com
s’han agreujat les seves situacions de vulnerabilitat i com n’ha augmentat el
risc de pobresa i exclusió social. Com a societat, hem de seguir confiant en les
capacitats personals i professionals de les persones joves extutelades. Hem
de ser conscients del repte que ha suposat, per a totes, aquesta crisi provocada per la pandèmia. Una situació que ha afectat, i encara està afectant, la
vida i la realitat de les entitats. Des de FEPA, volem i hem de ser sempre un
suport, un recurs i una oportunitat. Sobretot en els moments més sensibles de
les nostres organitzacions. Us asseguro que ho procurem i treballem molt per
aconseguir-ho. Amb l’esforç i compromís de totes les entitats, serà una realitat més consolidada i palpable, que ens millorarà com a Federació i ens farà
créixer com a entitats.
Hem participat activament en la modificació del Reglament de la Llei d’estrangeria, tant en la incidència prèvia realitzada, exigint-ne una reforma al Govern,
com en les aportacions a la consulta pública per a l’elaboració del projecte
normatiu i en la seva aplicació, aprovada el 19 d’octubre de 2021. Seguirem
promovent mesures legislatives que beneficiïn les persones joves. Seguirem
lluitant pels seus drets.
També us vull parlar de la confiança dipositada en FEPA pel Ministeri de Drets
Socials i Agenda 2030. Amb esperit innovador, col·laboratiu i de confiança,
hem dissenyat de manera conjunta el projecte Itineraris d’Emancipació d’Èxit
(IMEX). El Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 va dipositar la seva confiança en la Federació i, a dia d’avui, el projecte ja és una realitat. Un repte que
no és menor, que ens obliga i exigeix compromisos particulars i col·lectius. Una
iniciativa conjunta que generarà oportunitats a les nostres noies i nois, entitats
i a nosaltres mateixes, com a professionals o voluntàries. Aquest procés ha
significat un aprenentatge integral: finalment, un total de 36 entitats federades
s’han sumat al projecte, creant accions d’innovació social que aporten solucions que promouen la desinstitucionalització i milloren les oportunitats d’inserció, garanteixen un habitatge digne i permeten

desenvolupar un pla de vida autònom, que marca un horitzó de major benestar,
tant personal com social, per al jovent extutelat. Visquem aquest projecte com
una oportunitat, no només d’ampliar i innovar en el desenvolupament de les
nostres accions, sinó també de mostrar solucions noves, de compartir i defensar, davant de les administracions, les necessitats i respostes als itineraris de
les persones joves i també de treballar juntes, de créixer unes al costat de les
altres, de compartir i millorar col·lectivament.
El nostre company Paco Sanz, ara exdirector tècnic de la Federació, va emprendre un nou camí laboral. La Junta Directiva va dipositar tota la seva confiança en Jordi Sàlvia, acompanyant i reforçant tota la seguretat i optimisme
que desprenen tant en Jordi com el seu equip. Durant el 2021, l’equip tècnic va
créixer amb les noves incorporacions de Sara Robles, en l’àrea jurídica, Izaskun Olaizola i Lorena Gaona, totes dues en l’àrea de projectes. El 2022, s’han
afegit més companys i companyes, en el marc del projecte IMEX. La confiança
d’avançar treballant amb un propòsit comú, aplicant creativitat, treball d’equip i
confiança mútua aquest any, perquè la confiança és clau per a l’èxit de l’equip
tècnic de FEPA.
La confiança, alimentada amb el nostre compromís i diàleg, va facilitar l’èxit en
la Jornada “El benestar emocional del jovent extutelat”, en la qual la paciència
i la feina persistent van ser les bases que van destacar totes les entitats de
Madrid, les quals es van implicar activament en el disseny i la programació.
Estem molt satisfetes amb la participació de les més de 200 persones que van
assistir a l’esdeveniment, tant presencialment com per streaming. Les converses amb els diversos grups, el col·loqui per tractar i compartir experiències i la
participació de múltiples agents, amb rols diferents, així com la III trobada de
persones joves, van donar lloc a ponències i converses cap a l’esperança, el
coneixement i la qualitat.
Ha estat un any on la Junta Directiva ha treballat sota tres pilars fonamentals:
colideratge, cohesió de les entitats en els diferents territoris i confiança social.
S’ha treballat de manera consistent, hem reflexionat conjuntament, perquè les
persones joves extutelades necessiten perspectives integrals, amb enfocaments centrats en les seves fortaleses i necessitats. Des de la Junta es va
considerar, i es considera, un punt essencial la cohesió territorial de les entitats
i, en aquest sentit, i amb acompliments visibles, els territoris i les aliances van
avançant. La Junta té, des del 2020, un encàrrec clar: la incidència. Durant el
2021, com dèiem abans, ha estat intensa i amb resultats. Creiem que, en el
2022, hem de continuar donant resposta a aquests aspectes crucials de la vida
i la realitat de la Federació, les entitats i les persones joves.
I, arribats a aquest moment, des de FEPA, hem de seguir teixint la confiança
per aconseguir una societat més justa, acollidora i diversa, on les persones
joves extutelades formin part de comunitats obertes, plurals i solidàries, on puguin aportar i rebre, on puguin ser felices, com es mereixen.
Una abraçada de confiança!
Ferran Rodriguez Abellan
President
Memòria 2021. FEPA

5

6

Memòria 2021. FEPA

LA FEDERACIÓ
FEPA és una organització de segon nivell d’àmbit estatal,
pionera en el recolzament de programes d’emancipació.

Missió

Visió

Valors

Fomentar l’autonomia i igualtat
d’oportunitats de la joventut sense
suport familiar en procés d’emancipació, especialment de les persones joves tutelades i
extutelades. Aquesta missió es realitza a través de la participació activa de les entitats que les atenen.

Entitat i interlocutor de referència al
voltant de la realitat i els reptes
de la joventut sense suport familiar
en procés d’emancipació. Les entitats membres de FEPA participen
activament en la consecució de la
missió de la Federació i treballen
amb criteris comuns, generant i
fomentat l’aprenentatge mutu.

La confiança mútua, el compromís
amb la joventut i de la joventut en el
desenvolupament propi, la participació activa, l’aprenentatge i el
treball en xarxa, i el respecte a la
diversitat.

Memòria 2021. FEPA
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Òrgans de govern
ASSEMBLEA GENERAL: ENTITATS FEDERADES
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENT: Ferran Rodríguez, Fundació EVEHO.
VICEPRESIDENT 1er: Raúl Rodríguez, Asociación Vasija.
VICEPRESIDENT 2n: Igor Sánchez, Fundación Isos.
SECRETÀRIA: Anna Suñer, Fundació Resilis.
TRESORERA: Carme Laorden, Associació in via.
VOCALS:
Aurora Corona, Fundación Adsis.
Paco Gavilán, Aldees Infantils SOS Catalunya.
Núria Palau, Grup Esplai Blanquerna.
Ester Muñoz, Fundación Don Bosco.

La junta actual s’organitza en 5 vocalies:
Vocalia de coneixement-incidència-comunicació:
Núria Palau, Igor Sánchez i Aurora Corona.
Vocalia de territoris:
Raúl Rodríguez, Aurora Corona i Ester Muñoz.
Vocalia de gènere:
Carme Laorden i Núria Palau.
Vocalia de finançament i tresoreria:
Carme Laorden i Anna Suñer.
Vocalia de participació:
Igor Sánchez i Paco Gavilán.

EQUIP TÈCNIC
Jordi Sàlvia – Subdirector fins al juliol de 2021
– Director des d’agost de 2021.
Paloma Garrido – Coordinadora territorial fins al juliol de 2021
– Subdirectora des d’agost de 2021.
Lorena Gaona – Responsable de projectes des d’octubre de 2021.
Izaskun Olaizola – Tècnica de projectes des d’abril de 2021.
Raquel Sandín – Tècnica d’administració.
Marc Gavaldà – Tècnic de comunicació.
Sara Agulló – Tècnica d’acompanyament jurídic.
Sara Robles – Tècnica d’acompanyament jurídic des
del març de 2021.
Laura Roizarena – Tècnica programa Incorpora Jove i programa
de recolzament econòmic a l’estudi.
Personal del equipo técnico presente durante 2021:
Paco Sanz – Director fins al juliol de 2021.
Arnau Bàguena – Tècnic de projectes fins al març de 2021.
Laura Castillo – Pràctiques universitàries (conveni UAB)
fins al febrer de 2021
Júlia Grané – Pràctiques universitàries (conveni UAB) fins al
juny de 2021.
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Comissions de treball
A FEPA hi ha tres Comissions de treball permanents: La Comissió executiva, la Comissió econòmica i les Comissions de
Delegacions territorials.
Durant el 2021, a més, s’han reunit també les comissions de
treball no permanents següents:
CODI ÈTIC
COMUNICACIÓ
CONEIXEMENT I INVESTIGACIÓ
FORMACIÓ
GUIA D’EMANCIPACIÓ
IGUALTAT
JORNADES FEPA 2021
JOVES I PARTICIPACIÓ

Delegacions territorials
Les Delegacions territorials són els òrgans de representació de FEPA en cadascuna de les comunitats autònomes on té presència la Federació, que són:

Delegació d’Aragó
c/ San Pablo 84, local – Saragossa

Tipus de
comissió

Reunions
realitzades

Entitats
participants

Comissions de treball

29

45

Coordinació territorial

37

42

A més de les comissions, també han estat en funcionament
grups de treball, de temàtica més específica, dimensió territorial més concreta i de menor durada, vinculada a la consecució
dels objectius que en van motivar la creació. En aquest sentit,
destaquem el grup de treball sobre model d’emancipació a
Catalunya o els grups de treball per a la preparació de possibles projectes en clau estatal.

Delegació de Balears
Av. Joan Miró 1010 – Palma de Mallorca.
Delegació de Castella-la Manxa
C/ Carmen de Burgos 3, baixos – Guadalajara.
Delegació de Catalunya
Via Laietana 54, 2n, desp. 214 – Barcelona.

Durant l’últim trimestre de 2021, s’han establert una sèrie de reunions, l’objectiu principal de les quals ha estat la configuració
formal dels territoris d’Andalusia i Madrid com a noves Delegacions territorials D’altra banda, les Delegacions territorials de
Catalunya i Castella-la Manxa també han passat a ser Delegacions col·legiades.
Per a la constitució de les diferents Delegacions territorials
col·legiades, s’han desenvolupat Jornades amb les diferents
entitats del territori, sota el títol de “Juntes i junts avancem i
transformem”.

Les Jornades de Constitució com a Delegacions territorials dels territoris esmentats es formalitzaran durant
el 2022, a través de l’Assemblea General 2022. No
obstant això, les accions desenvolupades per aconseguir-ho s’han realitzat durant aquest exercici.
Memòria 2021. FEPA
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Relació d’entitats federades

CATALUNYA

Durant el 2021, 69 entitats, presents en 15 comunitats
autònomes, han format part de la Federació:
GALICIA

ASTÚRIES

NAVARRA

ARAGÓ

·Aldeas Infantiles
SOS España

·Fundación Hogar
San José

·Fundación Xilema
·Fundación Adsis

·Accem
·Fundación Federico Ozanam
·YMCA
·Aldeas Infantiles SOS España
·Fundación Cepaim

PAÍS BASC
·Asociación Elkarbanatuz
·Fundación Adsis

CASTELLA I LLEÓ
·Asociación Casa Escuela Santiago Uno
·Fundación Adsis

EXTREMADURA
·Fundación Proyecto
Don Bosco

REGIÓ DE
MÚRCIA
· Fundación Cepaim

ILLES CANÀRIES
·Aldeas Infantiles SOS España
·Asociación Mensajeros de la Paz
Canarias
·Fundación Proyecto Don Bosco

ANDALUSIA

CASTELLA-LA MANXA

·Aldeas Infantiles SOS España
·Asociación Casa Joven San
José
·Asociación Casa Paco Girón
·Asociación Paz y Bien
·Fundación Proyecto Don Bosco
·Fundación Cepaim
·Inserta Andalucía

·Accem
·Aldeas Infantiles SOS España
·Asociación Horuelo
·Asociación para el Desarrollo
Integral de Menores
·Asociación para la Integración
del Menor Paideia
·Asociación Vasija
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·Actua S.C.C.L
·Aldees Infantils SOS de Catalunya
·Associació CEDRE per la Promoció Social
·Associació de Recerca Cultural i Socioeducativa
·Associació IN VIA
·Associació per l’Estudi i la Promoció del Benestar
Social
·Associació per la Inserció Social i Laboral
·Associació Punt de Referència
·Càritas Diocesana de Barcelona
·Comunitat Teresiana Barcelona -Zona Franca -Llar
Enric d’Osso
·Filles de la Caritat Fundació Social. Pis Assistit Güell
·Fundación Cepaim
·Fundació Champagnat - Germans Maristes
·Fundació Ciutat i Valors
·Fundació Iniciatives Solidàries
·Fundació Maria Raventós
·Fundació Mercè Fontanilles
·Fundació Obra Social Comunitària de Bellvitge
·Fundació Persona i Valors
·Fundació Privada Catalana Comtal
·Fundació Privada Eveho
·Fundació Privada Obra Tutelar Agrària
·Fundació Privada Resilis
·Fundació Privada Santa Rosalia
·Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió
Social
·Fundació Projecte i Vida
·Fundació Suport Social Solidari
·Fundació TRESC
·Fundación Nazareth
·Gedi -Cooperativa d’Iniciativa Social
·Grup d’Esplai Blanquerna
·Institut de Treball Social i Serveis Socials
·Integració Social de Menors SCCL
·Salesians Sant Jordi
·SUARA Cooperativa

COMUNITAT DE
MADRID

COMUNITAT
VALENCIANA

ILLES
BALEARS

·Aldeas Infantiles SOS España
·Asociación Horuelo
·Asociación Nuevo Futuro
·Asociación Murialdo
·Asociación para la Integración
del Menor Paideia
·CESAL
·Fundación Amigó
·Fundación Cepaim
·Fundación ISOS
·La Rueca Asociación
·Opción3. Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social
·YMCA

·Asociación Nuevo
Futuro
·Asociación
Somllar
·Fundación Amigó
·Fundación
Iniciativa Solidaria
Ángel Tomás
·YMCA

·Associació Amés
·Fundació Natzaret
·Fundación Aldaba
·Fundación de Solidaridad
Amaranta
·Grup Educadors de Carrer i
Treball amb Menors
·Llars El Temple

OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

PLA ESTRATÈGIC DE FEPA
Eix 1:
Territorialitat i representativitat

Objectiu 4:
Garantir una educació inclusiva, equitativa i
de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tots.
4.5. D’aquí al 2030, eliminar les disparitats
de gènere en l’educació i assegurar l’accés
igualitari en tots els nivells en l’ensenyament
i la formació professional per a les persones
vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens i
nenes en situacions de vulnerabilitat.

Eix 2:
Coneixement

...

Eix 3:
Discurs i posicionament

Objectiu 8:
Promoure el creixement econòmic inclusiu i
sostenible, l’ocupació i la feina decent per a
tots.

Eix 4:
Cohesió interna i sentit de pertinença

8.6. D’aquí al 2030, reduir considerablement
la proporció de joves sense feina i que no
cursen estudis ni reben capacitació.

Eix 5:
Enfortiment de l’organització i
l’estructura de FEPA

Objectiu 10:
Reduir la desigualtat en i entre els països.
10.3. Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la
desigualtat de resultats, eliminant, fins i tot, les
lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries, i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades en aquest sentit.

Durant l’any 2021, també s’ha apostat per enfortir la Federació en l’àmbit estratègic i contribuir, alhora, a millorar
la sostenibilitat econòmica de les entitats federades. En
aquesta línia de gestió estratègica, s’ha realitzat una assessoria per dissenyar i desenvolupar el nou pla estratègic
de FEPA. Això ha implicat revisar totes les activitats, projectes i el funcionament intern de la Federació per construir un pla adequat a les necessitats i reptes actuals. El
nou pla estratègic 2022-2024 entrarà en vigor l’any 2022.

Memòria 2021. FEPA
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ENQUESTA FEPA 2021
El coneixement segueix essent un eix estratègic de la Federació i la corresponsabilitat és compartida pel conjunt d’entitats que
formen part de FEPA. Entre totes, es contribueix a millorar el coneixement sobre la joventut extutelada.
A continuació, us deixem amb un resum del resultat de l’enquesta que enviem anualment a les organitzacions membre, a les quals
agraïm aquest esforç extra per recopilar la informació.
.

DADES
GLOBALS
PROJECTES
D’EMANCIPACIÓ

5329
persones
joves
ateses

1013 323
persones
contratades

5329
3.217

2014

2.717

2019

3.599

Administració pública
autonòmica

48%
16%
13%

Administració pública
autonòmica IRPF

Altres finançadors
privats
Administració
pública local
Altres finançadors
públics
Unió Europea
Administració pública
estatal IRPF

60%

Jurídic

Formació

Econòmic

Suport a l’habitatge

Psicològic

Mentoria

3.573
2.991
2.884

906

8%
7%

7%
2%

202

791

176

226

154

PERFIL JOVENT ATÈS
- Sexe

2021

19,4%
0,2%

23%

2017

31%

2015

31%

2013

32%

Entre 16 i 18 anys
2021

15% 11%

13%
13%

Finançament propi

Memòria 2021. FEPA
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Socioeducatiu

2021

2018

1.970

Inserció laboral

20%

19,4% 80,4% 0,2%

EVOLUCIÓ
JOVENT ATÈS

2011

persones
voluntàries

JOVENT ATÈS SEGONS
PROGRAMA/RECURS

2020

80,4%

80%

Espanya

Estranger

EVOLUCIÓ ATENCIÓ PER
PROCEDÈNCIA

77%
69%
69%
68%

73%
2013

2016

2013

2016

53%
47%

Entre 18 i 21 anys
2021

79%

2020

80%

55%

45%

2019

2021

27%

20%

Entre 21i 25 anys
2021

6%

2020

9%

2021
2020

5%
0%
2%
2%

1%
3%

49%
estudien

29%
treballen

11%
treballen i
estudien

2021

80%

2019

11%

ni treballen
ni estudien

RECURSOS D’HABITATGE

MOTIUS DE LA SORTIDA

El programa de recolzament a l’habitatge ofereix un
habitatge digne mentre les persones joves finalitzen el
seu itinerari d’emancipació.

26%

Altres recursos
(de 18 a 25 anys i
menors de 16 anys)

23%

Altres recursos de
16 i 21 anys

10%

2%

Pisos assistits
de 16 a 18 anys

Pisos majors
de 21 anys

TEMPS DE PERMANÈNCIA
La majoria de joves resideixen als pisos entre 1 i 2 anys (31 %).

31%

Entre 1 i 2 anys

20%

Menys de 6 mesos

25%

18%

Entre 2 i 3 anys

6%

Entre 6 mesos i 1
anys

Més de 3 anys

Educació secundària o
batxillerat
Cicles formatius de grau
mitjà o superior
Estudis universitaris
Altres estudis (cursos
formatius no reglats)

12%

Abandonament
voluntari

11%

Expulsió

El 55 % dels joves
surten dels projectes
d’emancipació en
finalitzar-los
satisfactòriament.

7%

Límit d’edat o
temps

Altres
motius

SITUACIÓ POSTERIOR A LA SORTIDA

26%

28%

Compartir
Viure amb
pis amb
amics o
persones
coneguts/udes
desconegudes

13%

Derivats a
un altre recurs
d’habitatge

11%

Viure sol/a

10%

Viure amb la
família

7%

5%

Una altra
situació

Viure en
parella

5%

ESTUDIS QUE CURSEN
Formació instrumental i
formació bàsica

15%

Finalització
satisfactòria

39%

Pisos per a joves
de 18 a 21 anys

55%

31%
6%
21%
2%
40%

Tornar al país d’origen

23%

Viure al carrer

38%
Una altra
situació

34%

En habitatge
ocupat

Memòria 2021. FEPA
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LA
NOSTRA
FEINA

Territorialitat i representativitat

D

urant el 2021, sempre amb la finalitat de millorar les oportunitats del jovent extutelat, FEPA ha seguit mantenint
reunions amb diferents agents, entre els quals destaquen
administracions, organismes públics, entitats i plataformes del
tercer sector.
En l’àmbit estatal, s’han mantingut un total de tres reunions amb
la Direcció General de Drets de la Infància i l’Adolescència (Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030): la primera, el mes de
gener, amb el Director General, Gabriel González-Bueno, i el
Subdirector General, José Luís Castellanos; les altres dues reunions, en els mesos de juny i agost, amb la nova Directora General, Violeta Assiego. D’alta banda, també es va celebrar una
reunió amb el director general de migracions, Santiago Yerga
(Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions).

Respecte a l‘INJUVE, hem participat en diferents sessions de
treball per poder realitzar les nostres aportacions en el marc de
la Nova Estratègia de Joventut 2019-2027, entre d’altres, la
Jornada de diàleg social amb la joventut, en la qual també vam
poder compartir espai amb diverses administracions i organitzacions socials. Gràcies a que s’han produït aquestes trobades,
FEPA ha obert noves vies de comunicació amb aquests agents
implicats en els itineraris d’emancipació.
Un altre dels propòsits de FEPA és el d’aconseguir la millora
de les polítiques i serveis d’emancipació per a joves sense
recolzament familiar en les diferents autonomies d’Espanya.
Per portar-ho a terme, i en funció de les necessitats de cada
territori, s’han celebrat reunions de coordinació amb les diferents autoritats implicades dels territoris de Madrid, Castella-la
Manxa, Catalunya i Comunitat Valenciana.

Entre aquestes trobades, comptem les que s’han celebrat amb el
Conseller de Polítiques Socials, la Directora General d’Innovació
Social, el Director General d’Infància, Família i Foment de la Natalitat de la Comunitat de Madrid.
A Catalunya també s’han celebrat reunions amb la Consellera de
Drets Socials, el Secretari d’Infància, Adolescència i Joventut, la
Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència de Catalunya, i reunions periòdiques amb ASJTET (Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats). Pel que fa a Catalunya, destacar també
la posada en marxa d’espais de treball conjunts entre entitats i
administració per definir, en comú, el model d’atenció a la joventut
extutelada.
Tots han donat fruits en forma de múltiples compromisos de col·laboració i participació a l’hora de definir estratègies i elaborar
programes.
En aquest sentit, també s’ha organitzat una Jornada de treball específica en el marc de les XVI Jornades FEPA (novembre de 2021)
amb les Direccions Generals d’Aragó, Castella i Lleó, Catalunya, Galícia, Madrid i València.

Reunió amb la Directora General de Serveis Socials i Innovació Social de la
Comunitat de Madrid, Gema Gallardo (21/04/2021)

La federació ha participat activament en la Plataforma d’Infància
de Catalunya i en la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya, mitjançant la presència de membres de la junta directiva de la federació en les assemblees i diferents grups de treball
propis de la Plataforma.
En aquest sentit, també s’ha continuat amb la participació en el
marc de l’Aliança estratègica entre les federacions (ECAS, FEDAIA i FEPA), que té per objectiu promoure la inclusió social de la
infància, joventut i famílies en situació de vulnerabilitat.

Reunió amb Gregorio Gómez Bolaños, el Director General d’Infància i Família de Castella-la Manxa (24/06/2021)

També s’han realitzat trobades amb altres agents del territori,
l’objectiu dels quals ha estat facilitar els escenaris, del present i
del futur, pels quals transiten les persones joves extutelades en
els itineraris d’emancipació.

D’altra banda, des del gener de 2021, FEPA entrava a formar part
de les entitats sòcies de La Confederació, essent aquesta nova
filiació el resultat d’una decisió estratègica, motivada per la necessitat de tenir presència en espais d’interès per a la federació i
les entitats que agrupa. En aquest espai es debaten temes de la
major rellevància per a les organitzacions del Tercer Sector, com el
finançament de les entitats o la negociació dels convenis laborals.

Memòria 2021. FEPA
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Observatori de l’Emancipació

Coneixement
Projecte CALEAMI

D

Life.

urant el 2021, la Federació ha continuat col·laborant amb el
projecte CALEAMI - Care Leaver Moving to Independent

En col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, s’ha
finalitzat la primera fase de realització d’enquestes a la mostra
pilot. S’estan analitzant els resultats, que es publicaran el 2022,
per validar el qüestionari i poder implementar la sistematització
i metodologia de recollida de dades. A més, s’ha realitzat una
infografia per explicar el projecte CALEAMI que es desenvolupa de manera conjunta amb investigadors, professionals,
joves i tècnics de l’administració.

Mapa de recursos

D

urant el 2021, hem seguit col·laborant amb l’INJUVE, construint una guia d’àmbit estatal de tots els recursos disponibles per a persones joves extutelades. La guia es dividirà per
comunitats i ciutats autònomes i recollirà tant els recursos amb
què compten les diferents administracions, com aquells dels
que disposen diferents entitats privades.
S’han portat a terme un total de 12 reunions amb l’INJUVE amb
l’objectiu principal de recollir i validar informació en l’àmbit estatal de totes les entitats que treballen amb jovent extutelat.
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D

esprés de molts anys d’investigació, FEPA ha llançat l’Observatori de l’Emancipació. El novembre de 2021, es va
inaugurar l’Observatori de l’Emancipació de FEPA i es va presentar durant les XVI Jornades FEPA, amb molt bona acollida..
El Mapa de l’Empancipació, creat anteriorment per FEPA, consistia en un document que recollia una aproximació bàsica als
serveis d’emancipació per a joves tutelats i extutelats en l’àmbit
estatal. Amb la implementació de l’Observatori de l’Emancipació, hem volgut fer un pas més i crear una eina d’anàlisi i valoració de les polítiques d’emancipació en tots els territoris
de l’estat, a més d’aglutinar tota la informació i coneixements
associats al col·lectiu en una mateixa eina.

L’objectiu del portal és recollir tots els estudis i dades vinculats a
l’emancipació de persones joves en situació de vulnerabilitat en
una mateixa eina. L’objectiu a llarg termini és convertir aquest
portal en una eina d’avaluació de les polítiques d’emancipació
en els diferents territoris. En el nou lloc web també s’ha integrat
el Mapa de l’Emancipació, recurs esmentat abans.

Guies d’Emancipació FEPA

L

a Guia d’Emancipació va dirigida tant a persones joves extutelades com a professionals de l’àmbit de la intervenció.
Aquesta eina agrupa recursos vinculats als diferents àmbits
que giren al voltant dels processos d’emancipació de la joventut extutelada (habitatge, laboral, formatiu, econòmic, relacional, jurídic, salut, lleure, entre d’altres), com els programes
de suport es desenvolupen des de les CCAA, l’eina també s’articula de manera territorial.

L’objectiu és que es converteixi en una eina d’àmbit estatal que
contingui tota la informació relacionada amb l’emancipació segons les especificitats de cada comunitat autònoma. Durant
l’any 2021, l’objectiu ha estat actualitzar les dades en l’àmbit
territorial i la incorporació de nous continguts.
Aquesta iniciativa és el resultat de la col·laboració entre FEPA,
el MSSSI (Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030), l’INJUVE i
el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya,
i s’articula a través d’un lloc web: www.guiaemancipacion.org.

Preparació Guia d’Emancipació Castella-la Manxa (28/09/2021)

Enquesta i Informe FEPA 2020

S

’ha realitzat l’enquesta FEPA anual i s’ha publicat l’Informe
Joves en procés d’emancipació: anàlisi de resultats.
Enquesta FEPA 2020.

Gràcies a la feina feta durant aquest any, s’ha complert l’objectiu que proposava desenvolupar guies en un nou territori,
la Comunitat de Madrid.
Altes comunitats com Castella-la Manxa i Andalusia ja tenen un
marxa un grup motor per al disseny i desenvolupament d’una
Guia d’Emancipació pròpia. S’han actualitzat les Guies d’Emancipació d’Aragó, Balears i Catalunya, en les quals han participat
un total de 30 entitats.

Preparació Guia d’Emancipació Andalusia (09/12/2021)

Aquest informe conté els resultats de l’enquesta que, anualment, passem a les nostres entitats federades. Les preguntes
contingudes es refereixen a la tipologia de programes que implementen i el perfil de joves que van atendre durant l’any en
qüestió (en aquest cas, 2020), establint una comparativa amb
dades obtingudes en anys anteriors (per identificar tendències),
així com les dades presentades pel Ministeri de Drets Socials i
Agenda 2030, i dades de l’Observatori de al Joventut a Espanya, INE i Eurostat.
En el document, publicat en format digital, es fa una anàlisi dels
resultats obtinguts i del context relacionat amb el col·lectiu. Destacar que en l’enquesta han participat 59 de les 69 entitats que
vam tenir federades durant el 2021.
Memòria 2021. FEPA
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Tractament de la Joventut Extutelada

Presència internacional

D

P

urant l’any 2021, FEPA ha elaborat i publicat el document
“El tractament informatiu de la joventut extutelada”, amb
l’objectiu de millorar la representació que té la joventut extutelada en els mitjans de comunicació: https://www.fepa18.
org/el-tractament-informatiu-de-la-joventut-extutelada/

Next Generation EU

D

urant el 2021, FEPA ha realitzat una assessoria financera
estratègica, posant el focus en fons europeus. Aquesta
línia de gestió estratègica ha servit per fer una feina exhaustiva conjunta, amb les entitats federades, en la detecció de necessitats concretes i comunes, el resultat més destacat de la
qual ha estat el plantejament del projecte conjunt “Itineraris
d’Emancipació d’Èxit - IMEX”, projecte de gran envergadura,
orientat a les convocatòries de fons Next Generation per a la
modernització dels serveis socials i, en concret, en matèria de
desinstitucionalització i joventut extutelada.
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el que fa a la presència internacional de la Federació,
aquest any destaca la participació a l’EUSARF Conference XVI “The perspective of a child” (Zúrich, 1-3 setembre
2021), un esdeveniment virtual centrat en la infància, format per
més de 450 presentacions en vídeo i pòsters científics sobre la
temàtica. FEPA hi ha participat com a oient, al llarg del conjunt
del programa de conferències, i ha realitzat una presentació en
vídeo sobre els resultats obtinguts mitjançant l’enquesta FEPA
abans esmentada.

...

Discurs i posicionament
VI Jornades FEPA

D

urant els dies 11 i 12 de novembre de 2021, FEPA ha celebrat les XVI Jornades FEPA a la ciutat de Madrid amb
“El benestar emocional del jovent extutelat” com a temàtica
i lema central.

Aquesta edició ha estat innovadora a causa del fet que, a més
de la presencialitat, també comptava amb la possibilitat de l’assistència virtual a l’esdeveniment, amb la qual cosa s’ha aconseguit un major nombre d’assistents.

Aquestes jornades han comptat amb la participació de diferents
especialistes i ponents. Durant les jornades, també s’ha treballat per generar un espai de treball amb les Direccions Generals d’algunes comunitats autònomes, on es va parlar sobre
l’actual situació dels i les joves extutelats/ades, es van posar en
comú les millores administratives plantejades i es va presentar
el document amb propostes estatals.

Destaquem la celebració, per tercer any consecutiu, de la Mesa
de Participació de Joves i la Trobada de joves, dos espais
creats amb l’objectiu de donar veu i generar un discurs propi
a les persones beneficiàries de les accions de totes les entitats
que formen part de la Federació. La dinàmica d’aquests espais
consisteix a conèixer de primera mà les experiències viscudes
per les persones joves que es transformaran en informació que,
més endavant, ens permetrà millorar la nostra atenció al col·lectiu.

Un dels moments més emotius va ser l’actuació de la companyia de teatre Creando Realidades d’Iniciativas Sociales Kirikú.
Memòria 2021. FEPA
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Les XVI Jornades FEPA en xifres:

Campaña #Uncallejonsinsalida

-248 persones assistents (un 44 % en format presencial i un 56
% en format en línia).

D

48 entitats federades
6 entitats no federades
6 direccions generals
12 joves van participar en la tercera trobada estatal
de joventut extutelada.

L

es valoracions recollides per part de les persones assistents
han estat molt positives, i destaca la necessitat i importància
de generar aquests espais d’intercanvi de coneixement entre
entitats i professionals del sector.

ins de les accions d’incidència pública que desenvolupa
la Federació, cal destacar la campanya #UnCallejonSinSalida, mitjançant la qual efectuem la demanda conjunta per
modificar la Llei d’estrangeria. Aquesta campanya, posada en
marxa durant aquest any, ha continuat amb accions d’incidència concretes per a la reforma del reglament, que es va modificar posteriorment a l’octubre del 2021.
(BOE-A-2021-17048, Reial decret 903/2021, de 19 d’octubre,
pel qual es modifica el Reglament de la Llei orgànica 4/2000,
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la reforma per Llei orgànica 2/2009,
aprovada pel Reial decret 557/2011, de 20 d’abril.))

Per portar a terme aquestes Jornades s’han realitzat fins a 13
sessions del Grup de Treball de Jornades amb part de les entitats federades de la Comunitat de Madrid.

S’han realitzat diverses concentracions amb participació FEPA
mitjançant la campanya #UnCallejonSinSalida, amb les diferents entitats i en cadascun dels territoris, per exigir la modificació del Reglament de la Llei orgànica 4/2000.
El 5 de setembre, concentració a Barcelona, a la seu de
la Unió Europea (Passeig de Gràcia/Provença).
El 10 de setembre, concentració a Madrid, davant del
Ministeri de l’Interior (Paseo de la Castellana 5, Madrid)
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També al setembre de 2021, va tenir lloc a Saragossa
la concentració per demanar la reforma del Reglament
d’estrangeria.

- Document explicatiu de la Reforma del Reglament per a difusió (RESUM DEL REIAL DECRET 903/2021, DE 19 D’OCTUBRE,
PEL QUAL ES REFORMA EL REGLAMENT 557/2011 DE LA LLEI
D’ESTRANGERIA EN RELACIÓ AMB EL RÈGIM JURÍDIC DE
MENORS ESTRANGERS I JOVES EXTUTELATS).

Articles a social.cat

D
L’octubre de 2021, la junta directiva de FEPA ve realitzar
una trobada a #Còrdova amb joves de la Fundació Don
Bosco.

’altra banda, hem publicat 4 articles d’opinió al diari digital
social.cat sobre el jovent extutelat::

- Quan complir 18 anys et canvia la vida.
- Un munt d’obstacles per al jovent extutelat.
- La reforma del Reglament de la Llei d’estrangeria que
mai arriba.
- Un raig d’esperança.

En aquesta línia, i un cop aprovada la reforma que perseguia
#UCSS, es van realitzar dos documents de posicionament interessants:
- Infografia resum sobre la Reforma del Reglament d’estrangeria.

Posicionament davant l’Audiència Provincial de
Madrid

M

arç de 2021: el posicionament com a Federació davant
l’Audiència Provincial de Madrid, mostrant el nostre
desacord amb la desestimació per part de l’Audiència de
Madrid del recurs presentat per la Fiscalia de sol·licitud de
mesures cautelars contra VOX per retirar cartells electorals contra els menors d’edat migrants. Mostrem especialment la nostra repulsa a l’argument de la interlocutòria que assegura que,
“amb independència de si les xifres que s’ofereixen són o no
certes, [els menors estrangers] representen un evident problema social i polític”.

Memòria 2021. FEPA
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Posicionament davant la situació de Ceuta

Creació i publicació del Codi ètic i Racó de l’ètica

2

D

juny de 2021: el nostre posicionament davant la situació que
s’està visquent a #Ceuta en relació amb l’arribada de persones menors d’edat des de diferents punts d’`#Àfrica. FEPA,
juntament amb algunes entitats federades d’#Andalusia, ha
compartit el comunicat “Davant la situació de Ceuta, FEPA
respon!”. Des de FEPA també posem les nostres entitats a disposició de l’administració perquè, amb l’ajuda de les diferents
administracions, pugui repartir-se l’acollida d’aquestes persones entre diferents CA.

urant l’any 2021, s’ha treballat per desenvolupar i publicar
el codi ètic de FEPA. També s’ha formalitzat i inaugurat,
en el canal de Youtube de l’entitat, el Racó de l’ètica, l’objectiu
del qual és mostrar la importància de desenvolupar aquest tipus
de document en concret. (https://www.youtube.com/watch?v=bXMesN3rjJ8).

Model d’atenció al jovent extutelat:
diagnòstic i reptes de futur

E

s va iniciar la revisió del Model d’atenció al jovent extutelat:
diagnòstic i reptes de futur, que es va publicar a Catalunya
durant l’any 2018 (https://www.fepa18.org/es/modelo-de-atencion-a-la-juventud-extutelada-2/) i que, durant l’any 2021, s’ha
estat fent una revisió amb les entitats per adaptar-lo al context
actual i poder concretar més les propostes que cal desenvolupar.

Treballant en xarxa per als drets i oportunitats del jovent extutelat i sense suport familiar

T

ambé, es va elaborar un document, “Treballant en xarxa
per als drets i oportunitats del jovent extutelat i sense suport
familiar”, amb propostes i consideracions clau que FEPA va presentar a les Direccions Generals durant la sessió de treball que
va tenir lloc en les XVI jornades FEPA. El document té la voluntat
de desenvolupar un pla interdepartamental al voltant del jovent
extutelat, defensant el disseny de les intervencions a partir de
la confecció d’itineraris d’emancipació. En concret, es fan diferents propostes en els àmbits de l’habitatge, laboral, formatiu,
econòmic, relacional, jurídic, de la salut i el lleure
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Desenvolupament del pla d’igualtat

D

urant l’any 2021, s’ha treballat per crear el Pla d’igualtat
intern i extern de la Federació gràcies a l’assessorament
de la consultora LaGroc, especialitzada en gènere i diversitat.
D’aquesta manera, la Federació ha reafirmat el seu valor, compromís i implicació amb la cultura i la igualtat de gènere a la Federació, així com la incorporació de la perspectiva de gènere en
la cultura de treball dins de la política de l’entitat, tant en l’àmbit
extern com pel que fa a l’organització interna.
Durant l’any 2021, s’ha constituït una Comissió d’igualtat amb
accions concretes i formatives, establint criteris objectius i específics, i una comunicació no sexista i inclusiva en tots els canals de comunicació interns i externs de la Federació. Durant
l’any 2022, l’objectiu serà posar en pràctica les directrius i objectius específics obtinguts del Pla d’igualtat intern de FEPA, així
com del Pla de FEPA per a les entitats, que es troba en procés
de finalització.

Àmbit europeu

E

n l’àmbit europeu, s’han realitzat 3 accions puntuals amb
l’objectiu de posicionar la Federació com un actor rellevant de l’àmbit, assistint a Infodays participatius i coneixent a
socis potencials per a futurs projectes en programes finançats
per la Comissió Europea:
Assistència el novembre de 2021 a les jornades Horizonte Europa i Erasmus+ de Smape.
Assistència a l’Infoday creat per la Comissió Europea
sobre el Cos Europeu de Solidaritat el 6 de desembre
de 2021.
Assistència a l’Infoday creat per la Comissió Europea
sobre el programa CERV (Ciutadania, igualtat, drets i
valors) el 9 de desembre de 2021.

Propostes per als partits polítics catalans
14 febrer 2021: document Propostes per als partits polítics catalans per tal que incloguin en els programes
als i les joves extutelats/ades, en el qual s’esmenten una
sèrie de propostes generals i per àmbits de rellevància
(habitatge, laboral, formatiu, econòmic, jurídic, de lleure,
relacional i de la salut).
Compromís per la Infància i joventut en situació de
risc o vulnerabilitat: A Catalunya, des de l’Aliança FEPA-ECAS-FEDAIA, s’han realitzat diverses sessions de
treball i reunions amb representants polítics per promoure propostes amb la finalitat de millorar el recolzament a
la Infància i Joventut en situació de risc o vulnerabilitat.

Memòria 2021. FEPA
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Cohesió interna i sentit de pertinença

E

l 10 de juny de 2021 es va celebrar, en primer lloc, l’Assemblea General i, posteriorment, l’Assemblea Extraordinària FEPA:
L’Assemblea General va comptar amb més de 60 persones reunides d’entitats de tot l’estat. El contingut d’aquesta Assemblea
va ser:
Posar en comú el balanç econòmic, l’informe de gestió
de 2020, el pressupost, etc.
Posar en comú les comissions de treball.
Analitzar els resultats de la campanya
#UnCallejonSinSalida.
Explicar tot el realitzat a partir dels eixos del pla estratègic FEPA.
Un altre dels punts destacats va ser la presentació de les entitats d’incorporació recent, que van ser les següents: Associació
La Rueca, Associació Somllar, CESAL, Casa Paco Girón i Nuevo
Futuro.
Durant l’Assemblea Extraordinària FEPA, es va procedir a votar
la proposta de modificació dels Estatuts i el Reglament de règim
intern de la Federació, pel que fa a canvis de domicilis de la seu
central i les delegacions territorials.
Durant el 2021, van entrar a formar part de la Federació un total
de 5 noves entitats, concretament en els territoris d’Andalusia,
Madrid i la Comunitat Valenciana.
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Assemblea FEPA 2021 (10/06/2021)

Tallers FEPA: dades generals
36 tallers realitzats
482 participants

S

’han impartit un total de 36 tallers i accions formatives amb
482 assistents en total. Els resultats d’aquestes formacions
són els esperats pel projecte, ja que al voltant del 90 % dels
participants es mostra satisfet amb les jornades i formacions, hi
han participat més de 30 entitats i 50 professionals, i s’han realitzat formacions tant estatals com en l’àmbit territorial (sobretot
en matèria jurídica).

Tallers de suport educatiu
8 tallers realitzats
62 participants

A

quests tallers estan dirigits a professionals (educadors i
educadores) de les entitats que volen oferir suport educatiu
a la intervenció amb els/les joves amb qui treballem L’objectiu
és reflexionar conjuntament sobre les intervencions educatives
i fer una anàlisi de la tasca quotidiana a partir de l’exposició de
situacions concretes i comptant sempre amb la supervisió d’una
persona professional.

Tallers de suport jurídic
20 tallers realitzats (14 dirigits a professionals del
sector i 6 dirigits a joves)
318 assistents en total

Taller en gestió de l’estrès
1 taller realitzat
30 participants
Formació en xarxes socials
1 formació realitzada
17 participants
Taller Pensem junts i juntes
Realitzats 3 tallers
dirigits a entitats federades

A

quests tallers (impartits per les advocades que formen part
de l’àrea d’atenció jurídica de FEPA, Sara Agulló i Sara
Robles), dirigits uns als professionals del sector i, d’altres, a
persones joves, van estar centrats, principalment, en ajudar els
dos públics a entendre millor qüestions en l’àmbit d’estrangeria,
com la reforma del Reglament i altres tràmits relacionats. A més
d’això, s’han realitzat diversos tallers sobre prevenció de l’odi i
la discriminació, així com tallers més relacionats amb l’àrea del
dret penal.

A

quests tallers neixen fruit de la necessitat dels equips educatius de cada entitat i persegueixen l’objectiu d’oferir un
major suport en la pràctica professional i de qualitat en la intervenció. Es tracta de comptar amb un espai on es pugui reflexionar, ajudar a millorar la pràctica diària de la intervenció i poder
expressar dificultats, atorgant més claredat a la intervenció i establint converses significatives al respecte.
En els territoris d’Aragó i Balears s’ha dut a terme el taller Pensem junts i juntes amb diverses exposicions de les entitats del
territori, i en el territori de València es va desenvolupar una jornada amb les entitats titulada “4 claus per entendre’ns millor”.

S’ha continuat la col·laboració amb IACTA, Cooperativa d’assessorament jurídic i transformació social, amb la qual es van
realitzar diversos dels tallers de suport jurídic sobre estrangeria
(2 per a professionals i 1 per a joves a Catalunya), penal (1 per
a professionals a Catalunya), o laboral dirigits a joves i professionals.

Formació en prevenció de l’abús sexual
3 formacions realitzades
55 participants

Taller “Pensem junts i juntes” a Balears (14/06/2021)
Memòria 2021. FEPA
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Punts de trobada

E

l projecte Punts de trobada ha seguit en marxa, un any
més, amb l’objectiu de complementar els serveis d’emancipació del territori. S’ha desenvolupat a Catalunya i Castella-la Manxa, gràcies a subvencions dels respectius IRPF autonòmics, i està gestionat per 5 entitats federades.

238 persones joves ateses entre Catalunya i
Castella-la Manxa.
Itineraris per a l’emancipació

P

el que fa al programa Itineraris per a l’emancipació,
també actiu a Catalunya i Castella-la Manxa gràcies al finançament autonòmic, ofereix recolzament tècnic i educatiu
a joventut tutelada i extutelada de 16 a 21 anys en procés
d’emancipació, i s’adapta a les circumstàncies de cada jove.
Algunes de les accions del programa són recolzar en la cerca
d’habitatge, assessorament jurídic o recolzament econòmic per
a l’estudi.

602 persones joves ateses i 236 professionals
entre Catalunya i Castella-la Manxa.
Programa Incorpora Jove

F

EPA segueix essent l’entitat que gestiona l’oficina tècnica
del programa Incorpora Jove a Catalunya i Madrid amb
l’objectiu de consolidar els vincles de col·laboració amb
l’ASJTET i les entitats federades i potenciar les derivacions
de persones joves extutelades o que haguessin estat vinculades al sistema de protecció de menors durant la minoria
d’edat, sota alguna mesura de protecció. També acompanya i
assessora l’equip tècnic del programa sobre aspectes vincu-
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lats a la intervenció amb el col·lectiu. FEPA també ofereix suport
amb la realització d’accions de difusió dirigides a entitats federades en el marc del programa Incorpora Joven Madrid.

Total de derivacions: 130
Total de reunions amb l’equip tècnic: 15
Total de difusions realitzades: 52

Gestión y calidad

Enfortiment de l’organització i
l’estructura de FEPA

E

l 2021 l’estructura organitzativa de FEPA ha sofert alguns
canvis significatius. D’una banda, s’ha ampliat l’equip a
la seu de Madrid, amb la incorporació d’una figura tècnica de
projectes i una figura tècnica jurista. De l’altra, durant el primer
semestre de l’any, va causar baixa una de les figures de tècnic
de projectes.

E

n referència a les eines de gestió de dades i projectes,
s’han realitzat sessions de diagnòstic i replantejament de
l’ús del CRM. La Federació ha revisat els procediments interns,
identificat les eines que utilitza en l’àmbit de la gestió, i identificant també indicadors concrets, KPI, per a cadascuna de les
accions i projectes que desenvolupa.
L’aposta de FEPA per l’ús del CRM ha anat creixent al llarg del
2021, després de descobrir-ne el potencial, no només en la recollida de dades, sinó en l’optimització de temps i la presentació d’informes i resultats.

Un altre dels grans canvis ha estat la marxa de l’antiga direcció,
a la meitat de l’any, i el relleu en la direcció tècnica per part
de l’anterior figura de subdirecció. La coordinació territorial ha
quedat en mans de la nova subdirecció.

D’altra banda, la Federació ha mantingut el sistema de qualitat
amb la certificació ISO ISO 9001:2015 obtinguda durant el mes
de desembre de 2018, s’ha realitzat el seguiment de la implementació i s’ha passat l’auditoria de renovació pertinent.

Per acabar, també s’ha produït la incorporació d’una figura de
responsable de projecte, ubicada a l’oficina tècnica de Barcelona.

Talent solidari

El 2022, amb la implementació del projecte IMEX, es preveu
ampliar l’estructura de l’equip en les dues seus territorials.

D

urant el 2021, FEPA ha participat en el programa Talent
solidari de la Fundació Botín, gràcies al qual hem pogut
participar en una sèrie de mentories per, d’una banda, revisar
i replantejar l’ús de les eines que s’empren a la Federació i, de
l’altra, plantejar una sèrie de millores en relació amb la comunicació externa.

Durante este año tan excepcional el equipo técnico ha
hecho un esfuerzo para seguir conectado pese al distanciamiento social. La cohesión de todas las personas del
equipo es muy importante y por este motivo, durante los
meses de teletrabajo, creamos espacios informales para
no perder este vínculo.

A més, la col·laboració de dos estudiants de pràctiques de la
UAB ha promogut, en primer lloc, el llançament dels Tallers
FEPA i, en segon, la correcció de la Guia de l’Emancipació
de Catalunya.
.
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LA NOSTRA COMUNICACIÓ

D

urant el 2021 hem treballat per seguir augmentant i fent més
efectives les accions de comunicació i difusió de resultats
per part de l’entitat. També s’ha seguit treballant en la construcció de materials i guies de comunicació, com la ja esmentada
“El tractament informatiu del jovent extutelat”, creada per la comissió de comunicació i que consisteix en recomanacions per
comunicar de manera correcta sobre el jovent extutelat.
En resum, alguns dels principals resultats obtinguts són els següents:
1. Llocs web
Els resultats dels 3 principals portals web de la Federació han
estat marcats per un considerable augment de les visites als
portals secundaris i per un lleuger descens del percentatge de
visites al lloc web principal.
El lloc web corporatiu de FEPA (www.fepa18.org) ha rebut
30.266 visites durant l’any, un 30 % menys que l’any passat.
El portal “Guia d’Emancipació” (www.guiaemancipacio.org
i www.guiaemancipacion.org) ha rebut un total de 84.761
visites, un 30 % més que l’any passat.
El portal “Mapa d’Emancipació” ha rebut un total de
4.056 visites, un 204 % més que l’any passat.
2. Xarxes socials
Pel que fa als principals perfils socials corporatius de FEPA
(Twitter, LinkedIn i Facebook), aquests són els resultats anuals
obtinguts. En general, són xifres positives i es produeix un major
nombre de visites i un important augment de seguidors en les
diferents xarxes.
Facebook - Perfil de FEPA:
Augmenta l’abast de la pàgina en un 106 % de persones a les
quals ha arribat, i se situa en una xifra de 19.499 persones.
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Es produeix un augment del 40,9 % de les visites a la pàgina.
Augmenta en un 42 % el nombre de persones que segueixen
la pàgina, i l’any acaba amb una xifra de 463 seguidors totals.
Twitter - Perfil de FEPA
S’han fet un total de 400 piulades durant l’any.
S’han aconseguit un total de 384.600 impressions, 111.432
visites i 596 mencions al perfil.
Hem acabat l’any amb un increment de 413 noves seguidores i ens situem en un total de 1.580.
LinkedIn - Perfil de FEPA
Hem sumat 48 noves persones seguidores i ens situem en
un total de 557, i hem aconseguit 214 visualitzacions del
perfil d’empresa del portal.
Impactes en els mitjans
Durant l’any 2021 s’han aconseguit un total de 45 impactes comptabilitzats en diferents mitjans de comunicació,
relacionats a continuació:
Mitjans digitals “guanyats”: La Vanguàrdia, Directa, El País,
El Español, El Periódico, Diario de Mallorca, Diari Ara, Crític,
Ceuta al día, Granada Social, El Periódico de Aragón, Tercersector.cat, Social.cat, Diari de Barcelona, Xarxa- net, 11
Onze, i d’altres.
Mitjans audiovisuals (aparicions en ràdio o televisió): Aparicions a Cuatro, RTVE, TV3, Canal Sur, Betevé, Catalunya Ràdio, Badalona Comunicació i d’altres.
Comunicació interna
Els butlletins informatius s’han seguit enviant de manera bimensual a totes les entitats federades i la comissió de treball
específica de comunicació s’ha reunit 4 cops. També s’han
dedicat esforços a la millora de la comunicació amb entitats, enviant informació amb més freqüència i resolent-ne les
consultes.

Auditoria realitzada per:

EL NOSTRE FINANÇAMENT
BALANÇ DE SITUACIÓ

2021

2020

2019

ACTIU NO CORRENT
ACTIU CORRENT
Existències
Deutors per prestacions de serveis
Actius per crèdits admin. pública
Inversions financeres a curt termini
Periodificacions
Efectiu i actius líquids

22.895,80
7.174.770,81

8.270,43
465.658,25

37.192,73
6.802.077,79
6.279,09

41.489,68
7.019,54

7.031,23
576.624,03
1.416,00
141.952,31
23.133,98
4.929,54

329.221,20

417.149,03

405.192,20

TOTAL ACTIU

7.197.666,61

473.928,68

583.655,26

2021

2020

2019

PATRIMONI NET
Fons propis
Subvencions
PATRIMONI NO CORRENT
Deutes llarg termini
PATRIMONI CORRENT
Deutes curt termini
Creditors per activitats i comptes
Periodificacions

2.137.384,22
335.285,12
1.802.099,10
2.519.027,95
2.519.027,95
2.541.254,44
2.519.027,95
22.226,49

452.571,01
312.131,01
140.440,00

512.631,17
290.360,52
222.270,65

21.357,67

71.024,09

21.357,67

61.690,77
9.333,32

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

7.197.666,61

473.928,68

583.655,26

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

2021

2020

2019

673.819,76
15.454,72
178,422,91
479.942,13
-656.364,84
-141.581,99
-296.235,54
-216.587,72
-1.959,59
17.454,92
5.699,19
0,00

741.261,30
9.044,79
363.233,90
368.982,61
-717.004,86
-305.757,87
-262.119,66
-147.857,54
-1.269,79
24.256,44
-2.379,47
-106,48

770.557,18
9.839,90
405.440,33
355.276,95
-680.852,50
-277.363,83
-268.203,20
-134.154,47
-1.131,00
89.704,68

23.154,11

21.770,49

89.704,68

ACTIU

PATRIMONI NET I PASSIU

A. INGRESSOS PER ACTIVITATS
Vendes i prestacions de serveis
Ingressos rebuts de caràcter periòdic
Subvencions, donacions i ingressos
B. DESPESES
Ajudes concedides
Despeses de personal
Altres despeses d’explotació
Amortització de l’immobilitzat
C. RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (A+B)
D. RESULTATS EXCEPCIONALS
E. INGRESSOS FINANCERS
RESULTAT DE L’EXERCICI
Aplicació de
despeses
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
Subvencions, donacions i altres ingressos
Ingressos propis

2,29%
71,23%

26,48%

71%

29%

Procedència
d’ingressos
Fons públics
Fons privats
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ELS NOSTRES COL·LABORADORS
Amb el suport de:
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Formem part de:

Adherits a:

En col·laboració amb:

Actualment, la Federació aglutina 69 entitats en 14 comunitats autònomes.

amb el suport:

