MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2010
FANOC, Associació de Famílies Nombroses de Catalunya
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Carta de la Presidenta
Més i millor
Us presentem la memòria corresponent a l’any 2010, on podreu comprovar i repassar totes les ac�vitats i
actuacions que hem realitzat en favor i defensa de les famílies nombroses.
Podreu observar que en aquests úl�ms anys hem incrementat el nombre de socis malgrat la crisi, però encara
ens queda molt per créixer i aquí és on vosaltres, els socis, heu d’intervenir. Quants més siguem més ens
�ndran en compte les ins�tucions a l’hora de defensar els nostres drets. El boca a boca és molt important i és
la manera que teniu per explicar i transmetre la vostra experiència com a socis a altres famílies.
A FANOC trobareu uns serveis que sempre estan a la vostra disposició i que molts de vosaltres heu pogut gaudir
i u�litzar, com pot ser el banc de material infan�l o la informació puntual sobre tots els temes relacionats amb
les famílies nombroses.
A nivell jurídic seguim lluitant davant, per exemple, les tarifes elèctriques o les tarifes de transports, sobre les
quals tenim una sentència judicial, que no es compleix encara.
Realitzem concursos i busquem ac�vitats per fer en família abara�nt el seu preu perquè resul�n més
econòmiques. Tenim convenis fixats anualment amb empreses de lleure que tenen una gran acollida. Seguim
buscant empreses privades que realitzin un tracte especial als nostres socis i que s’inclouen dins del Pla +
Família.
També vam realitzar el nostre I Saló de Famílies Nombroses,
amb gran èxit, i vam par�cipar al VII Congrés Nacional de
Famílies Nombroses que es va celebrar a Madrid.
De tot això heu �ngut informació puntual mitjançant la nostra
pàgina web i la nostra revista “Tres o Més”. Així mateix, sempre
intentem estar presents en els mitjans de comunicació, tant
per felicitar com per “es�rar de les orelles”, quan cal, als
polí�cs.
Aquest any, a més, hem rebut un pe�t reconeixement a
tota aquesta feina realitzada i el passat 24 de novembre,
l’Ajuntament de Barcelona ens va entregar la Medalla d’Honor
de la Ciutat de Barcelona per la tasca professional i social
realitzada.
Tot el que hem aconseguit durant aquests 20 anys ha estat gràcies a vosaltres, però ens queda molt encara
per fer. Per això necessitem que seguiu lluitant al nostre costat per a poder fer més i millor en defensa i la no
discriminació de les famílies nombroses. Moltes gràcies a tots vosaltres pel vostre suport.
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Creixem en socis
Altes de socis per any

Durant els 20 anys de FANOC hi
hagut un gran creixement del
número de socis sobretot a par�r
de l’any 2008.
Actualment som 2.600 famílies que
corresponen a 12.800 socis d’arreu
de Catalunya que donen suport a
l’Associació de Famílies Nombroses
de Catalunya (FANOC).

Socis per províncies

La majoria del socis de FANOC es
concentren a l’àrea metropolitana
de Barcelona.
A FANOC també tenim socis de Les
Illes Balears, tot i pertànyer a una
Comunitat Autònoma diferent,
com a mesura provisional fins
que es formi l’associació d’aquest
indret.

El nombre de fills més comú entre
els nostres socis és tres fills, tot i
que hi ha algunes famílies amb
tretze, catorze i fins a setze fills.

Nombre de fills per soci
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Millorem els nostres serveis

Servei d’informació i assessorament
A través del servei d’informació i assessorament
de FANOC, les famílies troben resposta als seus
dubtes sobre ajudes, tràmits, beques, etc., en
relació amb la seva condició de família nombrosa.

Un cas destacat i medià�c va ser el de la família
de David Molina que portaven des del 2006 sense
aigua perquè AGBAR els hi va retallar i que FANOC
va posar en contacte amb Pau Saumell (Advocat
i Vicepresident de FANOC) qui va portar el cas als
jutjats i van guanyar el judici contra AGBAR.

FANOC rep una mitja de 30 consultes diàries a través
de les diferents vies de comunicació amb els socis:
telèfon, presencial, Online o correu ordinari. Així
mateix, es manté periòdicament informats a tots els
socis a través de la revista semestral Tres o Més, un
butlle� electrònic quinzenal i el correu ordinari.

Per altra banda, FANOC també ha lluitat legalment
pels drets de les famílies nombroses en diversos
temes com el transport de Barcelona i les escoles
municipals de música, que han estat protagonistes
en aquesta lluita i són dues demandes actualment
en curs:

Banc de material infan�l

Transports de Barcelona
Impugnació de les Tarifes del 2001 (Sistema Tarifari
Integrat). Aquestes tarifes no respecten la Llei de
Famílies Nombroses de l’Any 1971 atès que no
contemplen el descompte en el transport interurbà.

El banc de material infan�l és un servei que posa
a disposició dels socis una plataforma Online dins
de la pàgina web corpora�va on les famílies poden
intercanviar aquest �pus de material. Prop de 120 Ajuntament de Barcelona:
famílies cada any es beneficien d’aquest servei on les Les Escoles municipals de música han deixat
donacions són totalment voluntàries i gratuïtes.
d’aplicar els descomptes prescrits per la llei a les
famílies nombroses.

El servei de mediació familiar
La medició és una tècnica de resolució de conflictes
on són les pròpies parts en conflicte les què amb
ajuda d’un mediador escollen de mutu acord la
solució al conflicte. Aquest any s’han resolt més de
10 conflictes familiars.

Grups d’ajuda mútua
Assessorament jurídic

Enfront de certs problemes que semblen no tenir
solució ajuda molt el poder parlar amb algú que ha
Els socis de FANOC que tenen algun problema passat per la mateixa problemà�ca i que l’ha superat
amb el reconeixement dels seus drets com a sa�sfactòriament, aquest és l’objec�u dels grups
família nombrosa poden beneficiar-se del servei d’ajuda mútua. Al llarg d’aquest any hem realitzat
d’assessorament jurídic. Més de 60 famílies s’han diversos grups d’ajuda mútua, sobretot enfocats en
beneficiat d’aquest servei durant el 2010.
parts múl�ples, i el resultat ha estat molt posi�u.
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Nous acords amb empreses (Pla+Família)
El Pla+Família és una inicia�va social dirigida a
recolzar econòmica i socialment a les famílies
nombroses, gràcies a la col·laboració d’una sèrie
d’empreses, que són sensibles amb les necessitats
d’aquest col·lec�u.
Actualment disposem de més de 100 acords de
col·laboració amb diferents empreses que creuen
en el nostre col·lec�u i ens recolzen oferint a tots els
socis un descompte significa�u en els seus productes
o serveis.
Cada cop són més les empreses que aposten
fortament a favor de les famílies amb més fills.
Algunes de les empreses que s’han unit a col·laborar
amb l’associació durant aquest 2010 són: Tapasbar,
Con�nental Hotels Group, Invenn�a, Codigo bcn ,
idiomas 4U Campus Cerdanya , parc d’aventura Bosc
Ver�cal , Centre Podomèdic Casals Castells, l’Hostal
L’An�c Espai, Ridolaina , Balneari Berga Resort,
Infojobs, Zapa�to Inglés, Farmàcia Massó, Seat i
Clinicum, entre d’altres.

Productes i serveis a baix cost en el 1r Saló
de Famílies Nombroses de Catalunya
Per a celebrar el XX Aniversari, FANOC va organitzar
el 15 i 16 de maig de 2010 el 1er Saló al món de
Famílies Nombroses.
Més de 10.000 assistents van visitar el saló format
per més de 22 empreses mul�sectoriales que van
par�cipar oferint productes i serveis a baix cost en
alimentació, automòbils, assegurances i productes
de la llar, entre d’altres.
Una inicia�va pensada per ajudar a les famílies amb
més fills davant la crisi i també un espai de trobada
i de diversió familiar. L’esdeveniment va tenir lloc a
la Fira de Cornellà d’11 a 20 hores, i l’entrada va ser
gratuïta per a totes les famílies nombroses.

Nou adhesiu pel cotxe
FANOC va crear un adhesiu pel cotxe que va
enviar a tots els socis com una inicia�va amb dues
finalitats, la primera, com a mesura de seguretat
per quan la família circula amb el cotxe, ja que
l’adhesiu adverteix que dins del cotxe s’hi troba
una família nombrosa amb nens. La segona, com
una forma de donar a conèixer l’associació a altres
famílies nombroses.
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Comuniquem la nostra lluita

“El retràs en les prestacions, que els fills co�tzin i el 1r Saló de famílies Nombroses de Catalunya,
han estat els grans protagonistes en els mitjans de comunicació catalans durant el 2010”
Durant tot l’any les famílies de FANOC han estat
protagonistes en diversos mitjans alguns d’ells de
gran rellevància a Catalunya com La Vanguardia,
el Periódico de Catalunya, Europa Press, El País i
televisions com TVE1, Tele 5 o TV3.
Un dels temes que va tenir ressò social va ser la
demanda de FANOC pel retràs en el pagament de la
prestació per fill a càrrec de la Generalitat, recollida
en el diari digital El País, el diari gratuït 20 minutos i a
les ràdios Rac1, Com Ràdio i Cadena COPE.
FANOC juntament amb la Federación Española de
Familias Numerosas (FEFN) va demanar que cuidar
el fills compu� com a temps treballat a l’efecte de
la Seguretat Social. Una no�cia que va aparèixer
en diversos mitjans com La Vanguardia, Europa
Press o Discapnet i que finalment va ser aprovada e
incorporada dins del “Pacto de Toledo”.
Presents també en l’actualitat medià�ca per temes
com la denúncia de les retallades (desaparició del
xec-nadó, retallada de l’ajuda de 500€), la caiguda de
la natalitat o el nou impost de circulació en funció del
nivell de contaminació dels cotxes.

Gran cobertura medià�ca del 1r Saló de
Famílies Nombroses de Catalunya
El saló va tenir una àmplia cobertura medià�ca en
diferents diaris com La Vanguardia, 20 minutos,
Expansión, El Punt, El Periódico, Diari Girona, Europa
Press, ABC, el Qué i EFE. També va tenir presència
a diverses ràdios: en el programa “l’estand” d’Onda
Rambla, en el programa “Efecte papallona” de Com
Ràdio i en els informa�us de Rac1, Cadena COPE,
ràdio Lloret, Cadena SER i RNE. Les dues televisions
públiques TVE1 i TV3 també van emetre la no�cia del
saló en els informa�us migdia i nit.
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Primer Parlament Metropolità
El diari 20 minutos va organitzar el passat 7 de maig
el primer Parlament metropolità que va reunir quinze
alcaldes de l’àrea de Barcelona i trenta en�tats
ciutadanes. Entre elles es trobava FANOC amb
representació de Raúl Sánchez, Director Execu�u,
qui va reivindicar als ajuntaments més suport al
col·lec�u. Raúl Sánchez, va agrair que els convidessin
al Parlament ja que hi ha 130.000 famílies nombroses
a Catalunya, que va definir com “una espècie en perill
d’ex�nció”.
També va reaclamar als ajuntaments la necessitat
de realitzar el descompte per�nent per a famílies
nombroses en l’IBI.

Carme Porta visita la seu de FANOC
El passat 13 de Setembre, la Secretària de Família
del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya, Carme Porta, juntament
amb la Responsable d’Actuacions de Suport a les
Famílies, Elena Boira, van visitar la seu de FANOC.
Durant la visita també va estar present la Presidenta
de FANOC, Emilia Tarifa, i altres membres de la
junta direc�va que van exposar temes rellevants
per al benestar de les famílies nombroses, com els
descomptes en la targeta T-10, les polí�ques per a
conciliar la vida familiar i laboral o la puntualitat en
rebre les prestacions per a fill a càrrec de 0 a 6 anys
per a les famílies nombroses.
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Organitzem activitats en família

“Cada any FANOC realitza sor�des familiars gratuïtes o amb preus molt reduïts entenent
que per a una família nombrosa l’oci esdevé moltes vegades, un luxe”
FANOC organitza cada mes una sor�da o ac�vitat menuts ja que es tractava de realitzar un taller
familiar per a gaudir d’oci en família gratuïtament o a de piruletes de xocolata. El preu d’aquest taller
habitualment és de 16 euros per persona però aquell
un preu assequible.
dia els nens van disposar d’entrada gratuïta.
Tenim diversos convenis amb empreses d’oci amb les
quals organitzem una sor�da a l’any. En aquest grup La sor�da a Catalunya en Miniatura i el Bosc Animat
trobem les sor�des a CosmoCaixa, CaixaFòrum, El es va realitzar el 4 de setembre i els socis van poder
Zoo de Barcelona, El Tibidabo, l’Illa Fantasia i el Poble endinsar-se en el complex turís�c i cultural en
miniatura més gran del món i l’únic a Espanya. En
Espanyol.
el Bosc Animat les famílies van poder explorar els
A més cada any organitzem noves sor�des que circuits d’aventura del bosc des de l’alçada.
s’afegeixen en el calendari d’ac�vitats de FANOC.
El preu de la sor�da va tenir una reducció de fins a 5
Les noves sor�des d’aquest any 2010 van ser al euros depenent de l’ac�vitat que es realitzava.
Museu de la Xocolata, Catalunya en Miniatura
amb el Bosc Animat i la Gimcana FANOC-MAPFRE Més de vint famílies van gaudir per només cinc euros
d’una diver�da i emocionant Gimcana pels carrers de
patrocinada per Mapfre.
Barcelona, patrocinada per Mapfre. Els guanyadors
van guanyar una Nintendo Wii i una estancia a Costa
La sor�da al Museu de la Xocolata, que es va realitzar
Rica, però tots van obtenir diversos regals: gorres,
el passat 25 d’Abril, va ser tot un repte pels més
samarretes, bolis, etc)
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Concursos de FANOC
El passat Abril vam organitzar per primer cop el 1r
Concurs de fotos de FANOC on els guanyadors van
ser premiats amb estàncies gratuïtes a Holiday Inn i
Kim’s Camping per a tota la família.

Ac�vitats i tallers en el 1r Saló de Famílies
Nombroses de Catalunya
Dins el recinte firal de Cornellà els més menuts van
gaudir de diversos espais d’oci i tallers on van poder
aprendre alhora que es diver�en. Els tallers van ser:
Taller d’aerografia (Mapfre): es pintaven els cascos de
moto amb esprais de colors i plan�lles de dibuixos.
Taller “Crea amb Fischer Tip” (Abacus): amb fècula de
patata i aigua es creaven dibuixos i escultures molt
originals.
Taller de disfresses (Disfrazalia): de fada, d’estrella o
de cavernícola, els nens van escollir una disfressa i en
poc temps ja estava feta.
Taller de xapes (Fundació Catalana de l’esplai):
creaven xapes amb el seu propi dibuix.
Fotografies amb Mickey Mouse (Fantasy Store):
pe�ts i grans es van poder fotografiar amb el famós
personatge.
També es van realitzar conferències sobre temes
d’interès pels pares, com “el millor calçat pels nens”
del Centre Podomèdic Casals Castells, “dormir als
nens de forma crea�va” de Dormir sin llorar, “el valor
d’educar el fills” de Family Four o “la importància de
les cèl·lules mare” de Celvitae.
Durant el saló es va celebrar simultàniament la VI
Mostra Internacional de Cinema sobre la Família,
que organitza cada any l’associació Cinemanet i
que aquest any va escollir el recinte del saló. Es van
projectar en sessió con�nua per a tots els assistents
les pel·lícules “La Ganadora” i “Los Increíbles”,
escollides pels seus valors i per estar protagonitzades
per famílies nombroses.
Finalment, es va fer un sorteig d’obsequis entre tots
els assitents al saló de 8 packs familiars pels cinemes
filmax, 10 packs familiars d’entrada gratuïta a l’Illa
Fantasia, 1 teatre de �telles de fusta i 2 cristalleries
de 26 peces.

8

Memòria 2010

Col.laborem amb la FEFN

“FANOC par�cipa ac�vament en els concursos, ac�vitats i congressos que organitza cada
any la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN)”
Jornades de formació per a professionals
Els dies 22 i 23 de febrer, FANOC va assis�r, a les
jornades de formació que organitza cada any la
Federación Española de Familias Numerosas (FEFN).
Aquest any es van organitzar a l’Hotel Eurofòrum
situat a la localitat de San Lorenzo de El Escorial
a Madrid i van comptar amb la par�cipació de 35
treballadors de les diferents associacions d’Espanya.
Les jornades varen servir per a posar en comú
experiències i vivències entre totes les associacions
de famílies nombroses i treure idees per a millorar la
feina en pro del col·lec�u. També, es varen fer dues
conferències de la mà de dos experts sobre “Recursos
d’Internet” i “Mo�vació i Treball en equip”.

Concursos FEFN

VII Congrés Nacional de Famílies
Nombroses a Madrid

Cada any la FEFN organitza diferents concursos:
contes, fotos, Christmas, etc., i des de FANOC
informem d’ells als nostres socis per a què hi
par�cipin. Aquest any vam rebre més de quaranta
dibuixos a la nostra seu per a par�cipar en el V
Concurs Nacional de Christmas. D’aquests quaranta,
tres van ser seleccionats des de FANOC i es van
enviar a la FEFN i de tots els dibuixos que va rebre la
FEFN de les diferents associacions va ser seleccionat
un com a guanyador, el de Eloie Palazuelos de
l’associació Hirukide. Aquest any el premi va ser una
Play Sta�on 3.

FANOC va estar també en el congrés de la FEFN que
es va celebrar el passat 30 d’octubre a Madrid i on es
van reunir centenars de famílies nombroses de tot
Espanya per a posar de manifest el valor d’aquest
col·lec�u i la important contribució que fan al conjunt
de la societat.
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www.fanoc.org
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