MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2011
FANOC, Associació de Famílies Nombroses de Catalunya

V Congrés de Famílies Nombroses
de Catalunya
“EL VALOR DEL TEMPS”

Carta de la Presidenta
Defender nuestros derechos
Tras finalizar un año más os queremos presentar un resumen de todas las actividades, actuaciones,
retos y servicios que hemos realizado a lo largo de 2011 desde FANOC.
Lo más destacado ha sido nuestro V Congreso de Familias Numerosas de Cataluña, con el lema “El
Valor del Temps”. Lema escogido ya que tras un año lleno de complicaciones y recortes, las familias
numerosas hemos tenido que adecuar nuestro valioso tiempo a las nuevas circunstancias familiares,
la mayoría de ellas muy complejas.
Vuestra asistencia a este tipo de actos es fundamental, ya que es aquí donde los políticos ven, en vivo
y en directo, que somos una Asociación fuerte y consolidada, dándonos mucho peso a la hora de reivindicar y defender nuestros derechos.
Tras un cambio político, y dada la situación económica actual, hemos tenido que redoblar los esfuerzos para llegar a distintos niveles políticos, (algunos vetados anteriormente), realizando muchas gestiones desde las distintas Conselleries hasta ayuntamientos de diferentes poblaciones; consiguiendo
de esta manera un trato directo y fluido para intentar influir en las futuras políticas que puedan
realizar hacia las familias numerosas, siempre sin dejar de defender los derechos y denunciando las
injusticias que sufrimos las familias numerosas en el ámbito legal, económico y social.
Con gran esfuerzo y gracias a la colaboración de muchos socios se han podido
crear nuevas delegaciones (Mataró, Lleida, Girona…) que unido a la ampliación
del Plan + Familia local estamos llegando
a muchas más poblaciones y por tanto
socios. Para seguir en esta línea necesitamos vuestra colaboración y compromiso.
Se nos presenta un 2012 con grandes
retos y para el éxito de los mismos es
necesario vuestro apoyo, tan importante y valioso, difundiendo FANOC entre
vuestros amigos. Todas las familias numerosas de Cataluña sois nuestra razón
Desquerra a dreta: Ramón Terrassa, Secretari de Famílies del Departament
de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, Emilia Tarifa,
Presidenta de FANOC i Àngel Miret, Gerent de l’àrea de Qualitat de vida,
Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelon. En el V Congrés de Famílies
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Nous reptes
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Aquest any 2011 per la situació actual de crisis,
FANOC no ha augmentat tan com altres anys el número de socis, tot i això, ha tingut més de 500 altes
de famílies que veuen la utilitat i els beneficis que té
formar part de l’Associació de Famílies Nombroses de
Catalunya.

Altes de socis per any

Per això, hem seguit augmentant en el número total
de socis i actualment ja arribem als prop de 14.205
socis d’arreu de Catalunya.

Socis per províncies
El repte de FANOC és poder arribar a totes les províncies de Catalunya per això aquest any ha creat
delegacions a les ciutats capitals de província Lleida,
Girona i Tarragona, i també està treballant en obrir
delegacions en altres poblacions més petites, actualment ja està present a Mataró, Sant Cugat i Terrassa.
Els representants d’aquestes delegacions són la representació de FANOC en aquell territori. Així mateix, ha impulsat el “Pla+Família Local” on els petits
comerços de les diverses poblacions ofereixen descomptes als associats. Quasi trenta establiments ja
s’han adherits a aquest servei.
Dins del servei d’informació i assessorament de FANOC trobem la seva pàgina web: www.fanoc.org, on
es poden trobar actualitzades, totes les prestacions
públiques que hi ha per a les famílies nombroses, a
nivell estatal, autonòmic i local. L’actual web durant
el 2011 ha rebut 59.331 visites, de les quals un 57%
han sigut nous visitants. La mitja d’estada a la web
per visitant és de més de 3 minuts.

Visites web

També en el web de FANOC s’informa de notícies i
novetats d’interès per a les famílies i de tots els serveis que ofereix als socis: sortides familiars a baix
cost, descomptes amb empreses, banc de material
infantil, etc.
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Ampliem els serveis

Servei d’informació i assessorament
FANOC amplia el servei d’informació i assessorament
introduint-se dins les xarxes socials facebook i twitter,
durant el 2011 s’ha aconseguit quasi 600 fans a
facebook i més de 50 seguidors a twitter. Tots ells van
rebent totes les novetats i notícies que s’organitzen
des de l’associació, a més, és una eina de “feedback”
amb els associats on poden donar opinions, consultar
dubtes i trobar assessorament quasi al moment.
Així mateix, es manté periòdicament informats a tots
els socis a través de la revista semestral Tres o Més,
un butlletí electrònic quinzenal i el correu ordinari.

Banc de material infantil
El banc de material infantil és un servei que posa
a disposició dels socis una plataforma Online dins
de la pàgina web corporativa on les famílies poden
intercanviar aquest tipus de material. Durant el 2011
s’han beneficiat quasi 300 famílies d’aquest servei on
les donacions són totalment voluntàries i gratuïtes.

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 servei es presta als associats sempre
que ho necessitin.

Creació de bosses
reutilitzables i usb
FANOC va crear unes bosses reutilitzables molt útils per a les famílies nombroses, ja que es pleguen dins una petita funda que facilita la seva portabilitat.
Per altra banda, la bossa també és una
forma de donar a conèixer l’associació.
Així mateix, també es van crear usb
corporatius de FANOC com a obsequis.

Grups d’ajuda mútua
A vegades enfront de certs problemes que semblen no
tenir solució ajuda molt el poder parlar amb algú que
ha passat per la mateixa experiència o problemàtica
i que l’ha superat satisfactòriament. Aquest és
l’objectiu dels grups d’ajuda mútua, que normalment
estan formats per dues famílies, la sol•licitant i la què
cedeix les seves experiències. FANOC s’encarrega de
posar en contacte a les famílies.
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Assessorament jurídic
Els socis de FANOC que tenen algun problema amb el
reconeixement dels seus drets com a família nombrosa
poden beneficiar-se del servei d’assessorament
jurídic. Més de 50 famílies s’han beneficiat d’aquest
servei durant el 2011. FANOC ha lluitat legalment
pels drets de les famílies nombroses en diversos
temes com el transport de Barcelona, que han estat
protagonistes en aquesta lluita:

Transports de Barcelona
A l’abril del 2009, després d’un procés de negociació
amb FANOC, mitjançant una Ordre de la Generalitat
que ordenava aplicar immediatament els descomptes
als títols personalitzats: T-MES, T-TRIMESTRE i TJOVE, va quedar pendent la resta de títols existents
- no personalitzats- d’un posterior estudi per aplicar
abans d’acabar l’any 2009.
Posteriorment, la Generalitat va crear l’octubre
de 2010 pel qual es van consolidar els anteriors
descomptes i es va afegir la creació d’un nou títol
multipersonal, l’anomenat T-FN/FM 70/90, pel qual
es permeten 70 viatges en 90 dies als membres de
la família.

Finalment, el tribunal va condemnar, el passat mes
de juliol de 2011, a la Generalitat i l’ATM a pagar a
FANOC una indemnització per danys morals.

Nous acords amb empreses (Pla+Família)
FANOC disposa de més de 100 acords de col•laboració
amb diferents empreses a nivell autonòmic i estatal de
molts sectors diferents (vehicles, llar, esports, bancs,
oci, assegurances, vehicles, telefonia, alimentació,
vacances, salut, educació i moda).
Aquest any 2011 hem impulsat el “Pla+Família Local”
on els petits comerços de les diverses poblacions
de Catalunya ofereixen descomptes als associats.
La finalitat és poder estar més a prop dels nostres
associats i poder arribar a tota Catalunya. Quasi
trenta establiments ja s’han adherit a aquest servei.
Així mateix, en un futur volem donar amb el
Pla+Família Local als petits comerços la oportunitat
de poder oferir descomptes avantatjosos a un
col·lectiu que és un gran consumidor i que a més si
queden satisfets amb el servei i/o productos seran
molt fidels a ells.
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Més lluita comunicativa

“La retirada del xec nadó, el canvi en les prestacions per fill i el V Congrés de família
nombroses de Catalunya, han estat els grans temes de FANOC en els mitjans de
comunicació catalans durant el 2011”
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
Suplement Criatures del diari ARA i televisions com
8tv, XTVL o 25 tv. Un dels temes que va tenir ressò
social va ser la demanda de FANOC per la retirada
de la prestació per fill a càrrec de la Generalitat
com ajuda universal per a les famílies nombroses
catalanes, recollida en alguns mitjans com la COPE i
Europa Press.
Presents també en l’actualitat mediàtica en el V
Congrés de Famílies Nombroses de Catalunya on a
més dos mitjans van rebre el premi per dos reportatges que mostren el valor de la família, el suplement ES de La Vanguardia i La Xarxa de Televisions
Locals (XTVL). Les famílies protagonistes del reportatge eren associades a FANOC.
El diari 20 minutos va organitzar el passat 18 de
març el segon Parlament metropolità que va reunir
un total de 22 associacions i ONG amb 11 alcaldes
de l’àrea de Barcelona. Entre elles es trobava FANOC amb representació de Raúl Sánchez, Director
Executiu, qui va demanar als ajuntaments, entre
d’altres, la necessitat de la construcció de vivendes
de protecció oficial per a les famílies nombroses i
un descompte en l’IBI.

Reunió amb diversos ajuntaments
Des de FANOC s’inicien aquest any diverses reunions
alguns municipis amb més de 30.000 habitants per
a recollir les diferents prestacions que realitzen al
col•lectiu i per a reclamar més mesures “amigables”
amb les famílies nombroses.
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Actualment FANOC s’ha reunit amb els alcaldes o
regidors responsables de les polítiques socials de
Molins de Rei, Terrassa, Rubí, Mataró, Vic, Martorell
i Sant Cugat.
A les reunions també van estar presents algunes
famílies associades a FANOC del municipi, que han
pogut expressar les seves necessitats d’una forma
més propera.
Mitjançant aquestes reunions s’intenta tenir un tracta més directe amb els dirigents donant així donant
així a conèixer la necessitat actual de les famílies
nombroses i la necessitat de crear mesures des dels
ajuntaments que ajudin a aquest col·lectiu.

Ramon Terrassa visita la seu de Fanoc
El passat 18 d’Abril, el secretari de Famílies del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, Ramon Terrassa, 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
directiva que van exposar temes rellevants per al
benestar de les famílies nombroses.
Alguns dels temes que es van exposar van ser la
resolució dels impagaments d’algunes prestacions
per a fill a càrrec de 0 a 6 anys per a les famílies
nombroses i la continuïtat d’aquesta prestació com
a universal o les polítiques per a conciliar la vida
familiar i laboral.
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Noves activitats en família

“Cada any FANOC contacta amb empreses d’oci per a negociar sortides familiars

amb preus exclusius pels socis”

FANOC té conveni amb algunes empreses d’oci i amb
aquestes s’organitza una les sortides fixes de cada any,
on trobem les sortides a CosmoCaixa, CaixaFòrum, El
Zoo de Barcelona, El Tibidabo, l’Illa Fantasia i el Poble
Espanyol.
A més cada any organitzem noves sortides que
s’afegeixen en el calendari d’activitats de FANOC.
Les noves sortides d’aquest any 2011 van ser l’Espiga
de les Corts i Artijoc.

menge 19 de juny amb la coneguda obra “La rateta
que escombrava l’escaleta” molt apreciada pels més
menuts. La narració de la història es va recolzar en
titelles construïdes a partir d’objectes de la merceria
i música en directe.
Així mateix, es va organitzar la nova sortida a Artijoc
de Mataró, un espai que ofereix bens i serveis per la
cultura, el lleure i l’ensenyament. La gran majoria de
les seves activitats giren en torn del joc i l’educació.
El passat 8 d’octubre de 17h a 20h es va realitzar la
sortida familiar en aquest espai de joc, on per només
3 euros per família, grans i petits van poder divertirse jugant a diversos jocs de taula.

FANOC va firmar un conveni amb la Societat Coral
l’Espiga de les Corts que actualment realitzen diverses activitats: cursos i tallers, activitats culturals, espai per joves i adolescents amb programació específica. A través del conveni amb FANOC tots els socis
poden gaudir d’un euro de descompte en els “Matins Així mateix, Artijoc va entrar a formar part del
de Teatre Infantil” que organitza l’Espiga de les Corts Pla+Família Local oferint a tots els membres associats
a FANOC un 10% de descompte en tots els articles de
tots els diumenges.
la botiga i 10% de descompte en totes les activitats
També es fa cada any una sortida a l’Espiga de les (tallers i espectacles). A més, accés a l’espai de joc
Corts, aquest any 2011 es va realitzar el passat diu- amb un 50% de descompte.
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V CONGRÉS DE FAMÍLIES NOMBROSES DE
CATALUNYA
Centenars de famílies nombroses es van reunir
el dissabte, 17 de desembre, en el V Congrés de
Famílies Nombroses de Catalunya que va organitzar FANOC (Associació de Famílies Nombroses de
Catalunya), a l’auditori de Caixaforum. El Congrés es
va realitzar sota el lema “El valor del temps”, ja que
s’ha volgut destacar la importància que té el temps
en família, especialment ara quan la crisi i les “retallades” han fet de la família un suport bàsic i fonamental per a tanta gent.
La Inauguració va ser a càrrec de Ramón Terrassa,
Secretari de Famílies del Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya; Àngel
Miret, Gerent de l’àrea de Qualitat de vida, Igualtat i
Esports de l’Ajuntament de Barcelona i Emilia Tarifa,
Presidenta de l’Associació de Famílies Nombroses de
Catalunya (FANOC).
Posteriorment van entregar els V Premis FANOC en
reconeixement als qui d’alguna manera han destacat
per la seva sensibilitat en favor de les famílies nombroses. Els premiats van ser Renault España, com a
empresa més amigable amb les famílies amb fills ;
ING DIRECT per la imatge de la família dins les seves
campanyes publicitàries Xarxa de Televisions Locals
(XTVL) i Suplement ES de la Vanguardia, per a dos
reportatges respectivament que mostren el valor de
la família i el popular economista Sr. Leopoldo Abadia, com a personalitat destacada en el seu suport a
les famílies amb més fills (i pare d’onze fills).

El Congrés, va comptar amb la presència de diversos
experts, entre ells, Jaime Pereira, expert en lideratge
i “coaching” i pare de família nombrosa qui va fer
una conferència sota el nom “Tiempo de crear la
marca FAMILIA”.
La taula rodona va estar formada per Ignasi Buqueras, President de la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris Espanyols (ARHOE), David
Lay, membre de la plataforma “Conciliación Real Ya”,
Mónica Alvarez, autora del llibre: “501 cosas que
quieres hacer con tus hijos, mientras aún son niños”.
Paral·lelament al Congrés hi hagut un programa
infantil amb activitats lúdiques on més de doscents nens i nenes han pogut gaudir d’activitats del
CaixaFòrum com és el “Laboratori de les Arts” o el
“Comptacontes”
Així mateix, va haver-hi un espectacle musical a
càrrec de l’Espiga de les Corts i es va fer un sorteig
de 28 obsequis per a tots els socis que van assistir al
congrés.
Finalment, a la sortida de l’Auditori, el President de
la Generalitat, Artur Mas, va saludar a les famílies i a
la organització de FANOC
El Congrés va estar patrocinat per l’empresa Mercedes Benz i va tenir la col·laboració de la Generalitat
de Catalunya i l’Obra Social “La Caixa”.
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Col.laborem amb la FEFN

“FANOC participa activament en els concursos, activitats i congressos que organitza cada
any la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN)”
Col·laboració amb la FEFN
FANOC participa activament en els concursos, activitats i congressos que organitza cada any la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN).
En el IV Concurs Nacional de Foto Familiar el segon
premi el va rebre la família de Juan Carlos Ballester.
Així mateix, els socis de FANOC també van participar
en el Concurs de Christmas de la FEFN que aquest
any es va organitzar a Facebook, entre els dibuixos
finalistes trobem el de Rakel Simón d’11 anys i sòcia
de FANOC.

Jornades de formació per a professionals
Els dies 1 i 2 de març FANOC va participar, com cada
any, en les Jornades de Treball per a Professionals
de les Associacions, que es realitzen amb la finalitat
d’intercanviar experiències i coneixements i millorar
les relacions de tot el personal de les entitats.
En aquesta edició, l’organització va decidir canviar
la ubicació de les Jornades que tradicionalment
desenvolupaven a El Escorial, a 50 km de Madrid,
per una ubicació més propera a l’Hotel Husa, prop
del centre de Madrid. L’objectiu del canvi era facilitar
l’assistència d’un major nombre de professionals
i es va aconseguir, ja que es va aconseguir la major
participació de tots els anys, amb més de 58 persones
de les diferents associacions d’Espanya.
Van destacar les ponències a càrrec d’Alejandro
Luque, que va parlar sobre “Màrqueting social”,
i Jorge Soley, expert en Fundraising, qui va oferir
una interessant xerrada sobre l’obtenció de fons i la
relació amb els col·laboradors, oferint savis consells
sobre a qui, quan i com adreçar-se per aconseguir
aportacions.
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www.fanoc.org

Associació de Famílies
Nombroses de Catalunya
C/ Balmes 92, 4º 1ª Barcelona
Telf: 93 351 10 00
Fax: 93 467 32 98
www.fanoc.org

