MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012
FANOC, Associació de Famílies Nombroses de Catalunya

Desè aniversari del banc de
material infantil

Carta de la Presidenta
Apreciadas familias,
Un año más os presentamos la memoria de FANOC, en la que resumimos todas las actividades que hemos
realizado, tanto a nivel político, medios de comunicación como a nivel familiar.
Seguimos con una economía “en crisis”, cada vez hay más familias pasándolo muy mal, los políticos parece que
sólo saben recortar beneficios que creíamos adquiridos, esto nos ha obligado a multiplicar nuestros esfuerzos,
para intentar hacerles comprender, que cualquier medida que tomen repercute más directamente en las familias numerosas, multiplicándose sus efectos negativamente.
Seguimos luchando y defendiendo el término “renta per cápita”, que debe tenerse en cuenta en la aplicación
de cualquier medida. Así lo transmitimos en el VII Congreso Nacional de Familias Numerosas en Valencia,
aprovechando la asistencia de la Ministra de Sanidad y otras personalidades con relevancia política.
Para ser más eficaces en nuestra labor de defensa de la familia numerosa, los profesionales de FANOC, han
participado en Jornadas de Formación, organizadas por la Federación Española y que sirven como una puesta
a punto.
Se han llegado a diversos acuerdos con empresas privadas, algunas para acercar el ocio a la familia a precios
mucho más económicos y dos de nuestros socios han conseguido premios en el Concurso de cuentos y Christmas a nivel nacional.
Nuestras reivindicaciones las hemos llevado a gran cantidad de Ayuntamientos catalanes, Diputaciones, a la
Consellería de Familia i Benestar Social, incluso nuestro Director Ejecutivo, Raúl Sánchez, ha comparecido ante
el Parlament de Catalunya, lo que indica que estamos presentes y se cuenta con nosotros aunque luego las
medidas no nos favorezcan. A nivel nacional se consiguió suspender el recargo progresivo en la luz o mantener
la bonificación del 45% para los trabajadores del hogar.
Hemos conseguido estar presentes, también, en distintos medios de comunicación que se han hecho eco de
las necesidades de las familias numerosas y agradecemos la colaboración de familias socias en distintos reportajes .
Apostamos por la auténtica conciliación laboral y familiar y por ello defendemos la reforma de los horarios,
pieza clave para la vida familiar.
Celebramos con ilusión, el 10º aniversario del Banco de material infantil, que en estos tiempos funciona al
máximo rendimiento, gracias a vuestra solidaridad.
Y por último, os presentamos nuestro nuevo folleto, colorista y atractivo. Todavía hay muchas familias catalanas que no nos conocen, sobre todo fuera del municipio de Barcelona y no pueden beneficiarse. Vosotros,
los socios, también tenéis una gran labor de divulgación entre vuestros familiares, amigos y conocidos ya que
como dice el refrán “ la unión hace la fuerza”.
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Augmentem amb socis

Memòria 2012

Altes de socis per any
Aquest any 2012 hem augmentat el número de so- 10 00
cis amb un total de 3.097 associats. A més hem tingut més altes que baixes i aquestes han disminuït 50 0
respecte l’any anterior.
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Com es pot veure a la gràfica de províncies la majoria de socis es concentren a la província de Barcelona amb 2.537 socis; seguidament trobem Tarragona
amb 209; Girona, 135 i Lleida, 106. A més, provisionalment també tenim alguns socis de les Illes Balears,
però ja està en funcionament la nova associació d’allà
FANOMIB (Associació de Famílies Nombroses de les
Illes Balears).

Més visites a la web de FANOC
Cada cop són més els internautes que s’interessen
per la nostra web. Aquest any 2012 hem tingut
15.448 visites més que l’any 2011 i 26.780 pàgines
vistes més. A més un 61,52% d’aquestes visites són
de nous visitants i un 38,48% es tracta de visitants
que retornen.
També hem augmentat molt el número de seguidors a les xarxes socials. Actualment a la pàgina de
facebook tenim més de 1.000 socis, respecte als 600
que teníem en el 2011 i a twitter arribem quasi als
300 seguidors.
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Ampliem els serveis

10è Aniversari del Banc de Material Infantil
El banc de material infantil és un dels serveis que
ofereix FANOC més demanat. Es va crear fa deu anys
i aquests últims anys, s’ha incrementat el seu ús amb
l’actual crisi que està afectant durament al col•lectiu.
Durant aquest any, més de 200 famílies ja han utilitzat
aquest servei.
Es tracta d’intercanviar el material infantil (cotxets,
cadiretes, bressols, etc.) que una família ja no fa
servir i que cedeix gratuïtament a d’altres famílies
que el necessiten. FANOC fa d’intermediari i vetlla
pel seu bon funcionament.
Tot i que fa deu anys que FANOC ofereix aquest servei
a les famílies nombroses, fa només tres anys, que amb
la nova web de FANOC, trobem el banc de material
infantil com una plataforma online dins la web. A
través d’aquesta plataforma el procés d’intercanvi
és més ràpid i senzill ja que les famílies interessades
poden publicar directament les seves necessitats.

Durant aquests tres anys hem rebut més de 420
ofertes i un total de 300 demandes. En ofertes
trobem tot tipus de material infantil des del típic
bressol, motxilles de transport, calenta-biberons,
walkies-talkies, fins a dormitoris infantils sencers. En
demandes en canvi, el material que més necessiten
les famílies són cotxets de passeig i cadiretes pel
cotxe.

Més descomptes per a les famílies nombroses
Aquest any hem anat ampliant les empreses
que formen part del Pla+Família i que ofereixen
descomptes als associats a FANOC. Un total de 200
empreses ja s’han unit a aquest servei.
Gran part d’aquests nous descomptes són del
Pla+Família local, un espai per als petits comerços
de les diferents poblacions de Catalunya. La finalitat
d’aquest servei és poder estar més a prop dels nostres
associats i poder arribar a tot el territori. Actualment
tenim 60 empreses de 24 poblacions diferents.

NOU FULLETÓ DE FANOC!

modern atractiu clar
fresc divertit descriptiu colorit
familiar concís lleuger actual
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Les nostres lluites
Suspès el nou recàrrec progressiu de la
tarifa de la llum
Després de diverses queixes i reivindicacions per
part de la FEFN finalment El Ministeri va escoltar
les queixes de les famílies nombroses i van decidir
paralitzar els plans d’una nova tarifa progressiva la
qual els recàrrecs depenien del consum elèctric de
la llar, sense tenir en compte el nombre de membres
que hi habiten. Per tant, era una mesura que de nou,
penalitzava a les famílies nombroses i que finalment
no han portat a terme.

45% de bonificació amb les treballadores
de la llar
Després d’algunes reunions amb la Direcció General
de la Tresoreria de la Seguretat Social vam aconseguir
que amb el nou règim laboral de les treballadores
de la llar el 20% de bonificació en les quotes a la
Seguretat Social, que s’aplica a tots els contractes
donats d’alta en el nou règim, es mantingui en el cas
de les famílies nombroses fins al 45%. Així es compleix
el què disposa prèviament en el Reglament de la Llei
de Protecció a les Famílies Nombroses.

Reforma urgent dels horaris a Catalunya
per protegir la família
Aquest va ser una de les reclamacions del passat
21 de setembre on la Comissió Nacional per la
Racionalització dels Horaris a Catalunya va ser
presentada oficialment en una audiència amb la
Presidenta del Parlament, Nuria de Gispert.
La delegació va ser encapçalada per Ignasi Buqueras,
President de la Comissió Nacional per la Racionalització
dels Horaris i Raul Sanchez, Coordinador a Catalunya
de la Comissió i Director Executiu de l’Associació de
Famílies Nombroses de Catalunya.

Presentació d’ARHOE Catalunya a Nuria de Gispert, Presidenta del
Parlament de Catalunya

Durant l’audiència els membres d’ARHOE van exposar
la necessitat actual d’un canvi en els horaris per a ferlos més racionals i adequats als dels nostres veïns
europeus. Per altra banda, van anunciar l’inici d’una
campanya, anomenada H-1, per a què Espanya tingui
la mateixa hora que el Regne Unit, Portugal, el Marroc
o les Illes Canàries, doncs és la que li correspon
segons el meridià que regeix els canvis horaris. Una
altra mesura seria reduir el temps del dinar durant
les jornades laborals.
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Més lluita comunicativa

Reivindicacions públiques
Durant els mesos de març i maig membres de la junta
directiva de FANOC es van reunir amb l’Ajuntament i
Diputació de Barcelona per a tractar diversos temes
que afecten aquest col·lectiu.
El 13 de març durant la reunió amb Irma Rognoni,
Regidora de Família de l’Ajuntament de Barcelona,
es van tractar temes com la bonificació de l’IBI per a
famílies nombroses, el problema dels descomptes a
les escoles de música municipals i l’actual sentència a
l’ATM sobre l’aplicació del descompte pertinent per a
famílies nombroses en totes les tarifes.

Reunió amb l’Ajuntament de Barcelona

La reunió amb la Diputació de Barcelona es va celebrar el 24 de maig amb la Vicepresidenta, Mercè
Conesa, i diversos membres de l’equip. FANOC va
proposar nous i millors serveis socials municipals per
a les famílies nombroses. També es va veure com revisar la informació que reben les famílies nombroses
des dels ajuntaments i com millorar-la.

Intervenció en la Comissió de Benestar,
Família i Immigració del Parlament de
Catalunya
El passat 26 de juny Raúl Sánchez, Director Executiu
de l’entitat (FANOC), va intervenir en la Comissió de
Benestar, Família i Immigració on va proposar diverses mesures concretes per a la no discriminació de les
famílies nombroses, com que es requereix una modificació dels criteris d’accés al reconeixement d’unitat
familiar nombrosa ja que actualment hi ha famílies
catalanes que estan mantenint fills majors de 21 anys
en atur i fills de més de 25 anys que encara estan estudiant. També la necessitat de què s’instauri de nou
l’ajuda universal de fills fina a 6 anys a càrrec, tal com
es va comprometre el Govern.

Reunió amb la Diputació de Barcelona

Raúl Sánchez, Director Executiu de FANOC al Parlament de Catalunya
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Aparicions en els mitjans de comunicació
El 16 de maig el diari 20 minutos va publicar un especial de FANOC en commemoració del Dia Internacional de la Família que és el 15 de maig.
Un total de quatre pàgines (de la pàgina 15 a la 18)
dedicades a explicar què és la FANOC, els serveis
que ofereix i les seves lluites en pro de les famílies
nombroses.
Les famílies nombroses també van ser protagonistes
en alguns diaris comarcals com en el diari de Sant
Cugat on van realitzar un reportatge del dia a dia
d’una família nombrosa titulat “3 no són multitud” i
vam sortir en diverses ocasions en el diari de Tarragona amb un reportatge sobre una família nombrosa i presentant la nova delegació de FANOC a la de
demarcació de Tarragona que té la seu a Reus.

En el mes d’abril FANOC va denunciar als mitjans el
nou decret de copagament sanitari on no hi havia
exempció per a les famílies nombroses i on el nivell
d’ingressos fixa’t no seguia el criteri de renta per
càpita, clarament injust per aquest col·lectiu.
A Europa Press vam denunciar que Més de 26.000
famílies nombroses estan excloses de subvencions
i ajudes públiques a causa que no compleixen els
requisits creats el 1971, època que l’emancipació
i la situació econòmica diferien molt de la situació
actual.
Finalment també es va informar als mitjans de la
festa familiar que celebrem cada any al Tibidabo i
que té molt bona acollida entre les famílies ja que
els fills menors de 16 anys poden gaudir del parc de
manera gratuïta aquell dia i els pares tenen descompte.
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Noves activitats en família
Durant aquest any s’han realitzat quatre noves sortides al teatre amb descomptes importants en les entrades.
“El Petit Dalí... i el camí del somnis”, el passat 4 de
març l’obra va fer viatjar als espectadors al peculiar
món de Dalí a través de la fantasia i la imaginació. Els
associats a FANOC van tenir un 40% de descompte en
les entrades.
També amb un 40% de descompte i en el mateix teatre, el Poliorama, els diumenges 20 i 27 de maig les
famílies van descobrir el clàssic i entranyable musical
de “El Violinista a la Teulada” amb més de 30 intèrprets en escena.
Vint-i-cinc cantants-actors van omplir l’escenari interpretant les més famoses obertures, àries i cors
d’òpera en forma d’esquetx, en el musical “Operetta”,
un espectacle que van poder gaudir les famílies el 7
d’octubre en el teatre Victòria amb una rebaixa en el
preus tan de l’entrada d’adults com en la de nens.
Finalment, el 10 de novembre es va organitzar la sortida per a veure l’obra l’Illa Desconeguda a Sat! Teatre, una adaptació d’una faula infantil emocionant i
molt visual que reivindica el dret a somiar i la responsabilitat que tenim amb el nostre destí. Els assistents
van gaudir d’un 22% de descompte en l’entrada com
a socis de FANOC.
Sortides familiars amb la Fundació CatalunyaCaixa
Aquest any la Fundació CatalunyaCaixa ha volgut
col·laborar amb la nostra entitat i ens van oferir dues
sortides familiars a un preu molt reduït. La sortida al
Món Sant Benet va consistir en el taller “de l’hort al
plat” on les famílies van poder cuinar i tastar els productes d’un hort ecològic. L’activitat “Esmorzars a la
Pedrera” va tenir molt d’èxit entre els nostres associats i va constar d’un treball de creació plàstica relacionada amb Gaudí, un esmorzar i a més una visita a
la terrassa, tot per només 7 euros per persona.
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Col.laborem amb la FEFN

Concurs de contes
FANOC participa activament en els concursos, activitats i congressos que organitza cada any la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN).
Trobem l’exemple en Carmen Guerrero, sòcia de FANOC, que va ser segon premi del Concurs de Contes
de la FEFN.
El concurs es va realitzar el passat mes de maig i la
guanyadora del concurs va ser Paula Rodríguez Rey,
de 13 anys i natural de Galícia. El Segon Premi va ser
doble, per haver-se produït un empat entre els contes de Pilar Arteaga (12 anys - Sevilla) i Carmen Guerrero socia de FANOC (14 anys - Barcelona).
Paula Rodríguez Rey, de 13 anys i resident a CervoLugo (Galícia), va resultar guanyadora del Primer Premi en el certamen convocat per la Federació Espanyola de Famílies Nombroses, i a l’estiu va poder viatjar
gratis al Regne Unit, per realitzar un curs d’anglès,
donat per EF Education First, amb allotjament en una
família i classes d’aquest idioma.

Carmen Guerrero 14 anys

Concurs de Christmas
Així mateix Jan Maldonado Rodríguez, de 4 anys i soci
de FANOC va ser un dels dos guanyadors del Concurs
Nacional de Christmas 2012, juntament amb Magdalena Gutierrez de Sant Miquel, Sevilla.
En el cas del primer, el Jurat ha valorat l’originalitat
del dibuix guanyador, entre tots els presentats a concurs en la categoria Infantil, de 4 a 9 anys, en la categoria Juvenil, s’ha destacat la tècnica del dibuix fet a
carbonet.
Jan Maldonado va rebre com a premi un maletí de
pintures i Magdalena, lector de llibres electrònics
“Kindle” (e-book).

Jan Maldonado 4 anys
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Jornades de formació per a professionals
Els dies 16, 17 i 18 d’abril FANOC participar, com
cada any, a 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 es
desenvolupaven a El Escorial, a 50 km de Madrid, i
es van realitzar a la ciutat de Toledo, amb més de 58
persones de les diferents associacions d’Espanya. Els
assistents van poder gaudir d’una ruta turística per
la ciutat medieval.
Van destacar les ponències de “Com captar i fidelitzar els socis” i “Màrqueting social en les xarxes
socials”. Dos temes molt necessaris i útils per a totes
les associacions.

VIII Congrés Nacional de Famílies Nombroses: “Famílies Nombroses, protagonistes del canvi”
Ana Mato, Ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad i Emilia
Tarifa, Presidenta de l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya

Unes 300 famílies nombroses de tot Espanya es van
reunir el passat dissabte 25 de febrer a València, per
participar en el VIII Congrés Nacional de Famílies
Nombroses, organitzat per la Federació Espanyola
de Famílies Nombroses, en col·laboració amb la Federació Valenciana de Famílies Nombroses, amb el
lema “Famílies Nombroses, protagonistes del canvi”.
FANOC també va ser present en aquest acte.
La jornada va comptar amb la presència de la ministra de Sanitat, Afers Socials i Igualtat, Ana Mato,
que es va desplaçar fins a València per a participar en la inauguració, al costat del president de la
Generalitat, Alberto Fabra, i l’alcaldessa de València,
Rita Barberá, a més de moltes altres autoritats de la
Comunitat Valenciana.
El Congrés es va desenvolupar al voltant de Educació
i Noves Tecnologies-Xarxes Socials, dos temes de
gran interès per les famílies, que van ser abordats
a través d’una ponència i una taula rodona que va
comptar amb la participació d’experts en la matèria, investigadors, representants de Xarxes Socials
i d’entitats i programes dedicats a la protecció dels
menors a Internet.

www.fanoc.org

Associació de Famílies
Nombroses de Catalunya
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