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El año finalizado 2013 ha sido, como los precedentes, un año difícil para la gran mayoría de las familias 
numerosas, pero hemos sentido vuestro apoyo ya que hemos seguido creciendo en nº de socios. Sin em-
bargo queda todavía un largo recorrido por hacer y así llegar a todas las familias catalanas repartidas por el 
territorio catalán.

Pese a las dificultades y movidos por ellas, hemos redoblado los esfuerzos para obtener más descuentos en 
empresas privadas, concretadas en el Plan+Familia (local y estatal), sorteos, salidas familiares gratuitas o 
con precios muy económicos, talleres formativos para padres, y el II Salón de Familias Numerosas que tuvo 
una gran acogida tanto de visitantes, empresas colaboradoras como de los medios de comunicación.

Hemos apostado, desde un principio, por todas las redes sociales, desde nuestra página web que se ac-
tualiza continuamente, como el Facebook, donde continuamente vamos creciendo en nº de fans, así como 
estrenarnos en el Twitter para los que prefieran esta modalidad.

Por supuesto trabajamos con gran ahínco a nivel político, tanto Nacional, ya que soy miembro de la Junta 
Directiva de FEFN, como a nivel Autonómico, intentando restablecer las ayudas congeladas, conseguir otras 
nuevas y no perder las que quedan. Una manera de 
estar presente ha sido firmando el “Pacte per a la In-
fància a Catalunya” donde se han recogido nuestras 
ideas de protección y apoyo a las familias numerosas 
y la necesidad de desarrollar políticas para ello, así 
como evitar todo tipo de discriminación por número 
de hijos. El mensaje puede reducirse a que donde hay 
familias con hijos hay futuro.

También, a lo largo del 2013, hemos continuado con 
nuestras Jornadas de Formación, tanto para los pro-
fesionales de la Asociación y delegados, como para 
los Directivos que conformamos la Junta, todas or-
ganizadas por la FEFN, donde ponemos en común 
nuestros problemas y quehaceres diarios, aportando 
soluciones y objetivos comunes de lucha.

Quiero agradecer, a todas las familias que formamos 
FANOC, vuestra confianza y respaldo. Sois el motor 
que nos mueve, por los que cada día, todos los que 
trabajamos desde la Asociación, seguimos esforzán-
donos buscando el reconocimiento social y político 
que nos merecemos.

Emilia Tarifa, Presidenta de l’Associació de Famílies Nombroses 
de Catalunya amb Artur Mas,  President de la Generalitat de 
Catalunya durant l’acte del Pacte per a la Infància a Catalunya
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Aquest any 2013 hem augmentat el nú-
mero de socis tot i que l’augment ha 
estat menys significatiu que en els anys 
anteriors. Així mateix hem tingut més 
altes que baixes i aquestes han disminuït 
respecte l’any anterior.  

Augmentem en socis
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Altes de socis per any

Com es pot veure a la gràfica de províncies la majo-
ria de socis es concentren a la província de Barcelo-
na amb 2.642 socis; seguidament trobem Tarragona 
amb 221; Girona, 148 i Lleida, 117.  A Huesca, Balears 
o Madrid tenim algun família associada que viatja 
sovint a Catalunya i els hi interessa tenir el carnet de 
FANOC. 
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Catalunya i general

Barcelona
Tarragona
Lleida
Girona
Huesca
Baleares
Madrid

Provincia de Barcelona

Bcn
Sant Cugat
Badalona
Terrassa
Sabadell
Rubí
Mataró

A la província de Barcelona es concentra la majo-
ria dels socis de FANOC, però  dins de la província 
es troben a diferents ciutats. Per ordre de ma-
jor a menor número de socis trobem Barcelona, 
804; Sant Cugat, 172; Terrassa, 97; Sabadell, 92; 
Badalona, 63; Mataró, 48 i Rubí, 32.

Socis per províncies

Província de Barcelona
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Web i xarxes socials

74.000

74.500

75.000

75.500

76.000

2012
2013

74.779

75.758

Visites a la web

Cada cop són més els internautes que s’interessen 
per la nostra web. Aquest any 2013 hem tingut 
quasi 1.000 visites més que l’any 2012. A més un 
63,9% d’aquestes visites són de nous visitants i un 
36,1% es tracta de visitants que retornen a la web.

2011 2012 2013

600

1000

1500

Fans a facebook

FANOC des de 2008 té presència a les xarxes socials 
i actualment milers de famílies nombroses poden 
informar-se a través de la pàgina de facebook de 
l’associació. Durant el 2013 va augmentar conside-
rablement el número de fans, concretament des de 
2012 i en un any va augmentar 500  fans que ara 
també segueixen les notícies i novetats de l’entitat 
des d’aquesta xarxa social. 

La xarxa social twitter va ser la última en la què 
FANOC es va incorporar per a informar de forma 
breu i concissa de totes les novetats, notícies i 
activitats de l’entitat. Tot i això en poc més de dos 
anys ja ha aconseguit més de 600 seguidors i ha 
realitzat més de 770 tweets. 
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Nou estand de FANOC

Aquest any l’associació  dins del servei d’informació 
i assessorament i com a millora d’aquest servei ha 
realitzat un estand propi que es situarà a diferents 
llocs com per exemple a festes de les escoles, activitats 
familiars, etc., on esdevindrà un punt d’atenció per a 
les famílies nombroses. Així mateix i a través d’aquest 
estand l’entitat busca un tracte molt més directe i 
proper amb el col·lectiu i les seves necessitats.  

Més descomptes locals

FANOC està treballant molt a nivell local i ara hi ha 
més de 200 empreses que ofereixen descomptes als 
socis de FANOC. 

Tots formen part del Pla+Família local, un espai per 
als petits comerços de les diferents poblacions de 
Catalunya. 
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NOVA BOSSA DE FANOC!
FANOC va crear unes bosses reutilitzables 
molt útils per a les famílies nombroses. El 
disseny de la bossa és molt atractiu ja que 
és la mateixa família entranyable de ninots 
que apareixen en el folletó i en l’estand de 
FANOC. Està en tres colors diferents: blau, 
verd i taronja. 

Aprofitant el II Saló de Famílies Nom-
broses de Catalunya  celebrat el 9- 10 de 
novembre es van donar a conèixer les 
noves bosses de FANOC i tots els socis que 
s’apropaven a l’estand van rebre una. 
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Taller formatiu per a famílies nombroses

Aquest dissabte 2 de febrer FANOC va organitzar el 
primer taller formatiu “El poder de la paraules en 
el fills” on un total de 12 socis van poder aprendre 
recursos per entendre’s i comunicar-se millor amb els 
seus fills. 

El taller va ser gratuït gràcies al patrocini del 
concessionari Kia qui a més va entregar uns petits 
obsequis a tots els assistents. FANOC els hi va regalar 
a més una bossa desplegable per anar a la compra, 
molt útil per a les famílies. 

L’activitat es va realitzar a les instal·lacions del 
concessionari Kia Sant Boi i l’encarregada de dirigir 
la sessió va ser Mayte Galiana, educadora familiar i 
professora de PNL (Programació Neurolingüística). 

Sorteig d’un lot anticrisi entre famílies nombroses en el dia mundial de la justícia 
social

El dia 20 de febrer amb motiu del Dia Mundial de la Justícia Social, l’Associació de Famílies Nombroses 
de Catalunya (FANOC) va ajudar al col·lectiu amb el sorteig d’un “lot anticrisi” i quatre estàncies familiars 
d’Interhome. El gest reivindica que les famílies nombroses és un col·lectiu que pateix una discriminació 
per raó de la seva grandària moltes vegades invisible, amb situacions evidents d’injustícia social, que de 
vegades els tribunals han ratificat, com és el cas del rebut de l’aigua o de la discriminació laboral de les 
mares treballadores. 
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Signem el pacte per a la infància

FANOC va assistir divendres 19 de juliol  a la signatura 
del Pacte per a la Infància a Catalunya que es va 
realitzar al Palau de la Generalitat de Catalunya.  

El Pacte per a la Infància a Catalunya, impulsat pel 
Govern, està orientat a promoure polítiques integrals 
que tinguin en compte la perspectiva dels infants i 
adolescents, que permetin prioritzar les actuacions 
adreçades a aquests ciutadans i ciutadanes i facilitin 
nous espais per a la construcció del seu futur.

Durant el procés de realització del pacte, FANOC va 
aportar diverses idees per a la protecció i recolzament 
a les famílies nombroses. Concretament, l’associació 
va introduir el document de maig de 2011 del Consell 
Econòmic i Social de la UE, que explica la necessitat 
de desenvolupar polítiques on es faciliti poder tenir 
els fills que es desitgin i poder-los atendre adequa-
dament. També explica que és necessari evitar tot 
tipus de penalització o discriminació en raó del nú-
mero de fills i que cal fer polítiques que protegeixin 
al col·lectiu de famílies nombroses. 

FANOC dóna suport a la campanya 
d’ARHOE per cambiar els horaris de tv

FANOC s’ha unit a la campanya posada en marxa per 
la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Ho-
raris a Espanya (ARHOE) perquè s’avanci la progra-
mació de les cadenes de televisió. Així ho va traslla-
dar a Regidora de l’Ajuntament de Barcelona, Irma 
Rognoni durant una reunió.  En concret, l’objectiu de 
la iniciativa és que els programes emesos en horaris 
de màxima audiència no acabin més enllà de les 23 
hores. Així, els ciutadans podran anar a dormir abans, 
descansar millor i l’endemà rendir més a la feina.
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El cap de setmana 9 i 10 de novembre es va celebrar 
a la Fira de Barcelona la segona edició del Saló de Fa-
mílies Nombroses de Catalunya amb una participació 
de més de 9.000 famílies.
Les famílies van gaudir durant tot el cap de setma-
na d’un espai amb empreses de diversos sectors que 
oferien productes i serveis a baix cost per a aquest 
col·lectiu, a més, van poder gaudir de diferents es-
pais d’oci amb tallers, jocs i activitats infantils. 
En aquesta edició,  a diferència de l’anterior, el saló 
es va ubicar a la Fira de Barcelona (Montjuïc), un es-
pai de fàcil accés per a les famílies, ja que està situat 
a la mateixa Plaça Espanya i al costat de les emble-
màtiques fonts de Montjuïc. 

Empreses participants

Més de 60 empreses van participar en El II Saló de 
Famílies Nombroses de Catalunya tan amb ofertes 
especials com amb tot tipus d’activitats i tallers per 
als més menuts.  
Les famílies van trobar empreses de molts sectors, 
alimentació, automòbils, assegurances, productes de 
la llar, lleure, etc., com poden ser Danone, Renault, 
Volkswagen, Lidl o la Fundació Pere Tarrés. Inclús es 
va disposar una sala de lactància per cortesia de Pe-
kefriendly. 
A més els més petits van gaudir d’espais d’oci amb 
inflables i diversos tallers. L’empresa Festa Music per 
exemple, va disposar tot un espai d’oci amb inflables, 
jocs de taula gegants i tallers de pintura pels nens. 
A més, a certes hores realitzaven espectacles musi-
cals dels pallassos Krustó i Piruleta i de la Blancaneus, 
també van portar als personatges Disney minnie i 
mickey per a què els nens es fessin fotografies amb 
ells.  
També es va organitzar un sorteig entre tots els as-
sistents al saló en el seu estand i els guanyadors es 
van emportar diversos premis oferts per empreses 
col·laboradores amb l’entitat. 
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Gran cobertura dels mitjans de comuni-
cació en el II Saló de Famílies Nombroses 
de CatalSegell de Turisme Familiar de la 
FEFN
 
Durant el II Saló de Famílies Nombroses celebrat els 
dies 9 i 10 de novembre de 2013 va haver-hi una 
gran cobertura de l’esdeveniment per part dels 
mitjans de comunicació. 

Sobretot les televisions van fer diversos reportatges  
com tve , Antena 3 i BTV. També diversos mitjans 
de premsa com La Vanguardia, Europa Press, ABC, 
20 minutos, etc., i la radio també va estar prensent 
amb la COPE.  

La gran difusió del saló entre els mitjans de comuni-
cació  també va servir per donar a conèixer FANOC  

ja que és l’entitat organitzadora.
En aquest 2013 també es va donar a conèixer el re-
sultat de l’estudi realitzat sobre una mostra de prop 
de 1.000 famílies nombroses sobre els seus hàbits 
de turisme familiar a Espanya. A l’enquesta se’ls 
hi preguntava sobre les necessitats de les famílies 
amb fills, què busquen quan viatgen, preferències 
d’allotjament i destinació, períodes en què viatgen, 
etc. 

Els resultats es van donar a conèixer als mitjans en 
una roda de  premsa a la seu de FANOC  on també 
es va informar dels detalls del saló. 

Un resultat rellevant que va donar l’enquesta és que  
els fills exerceixen una gran influència en els pares 
en moltes qüestions, una d’elles, la destinació de les 
vacances que en el 40 % dels casos són els nens els 
que decideixen on gaudir-les.
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FANOC cada mes realitza activitats familiars amb 
alguna gratuïtat o amb preus molt reduïts pels socis. 
Hi ha varies activitats que es realitzen des de 
l’entitat que ja són fixes i any rere any tenen molt 
d’èxit com són el Zoo de Barcelona, el Tibidabo, el 
taller de piruletes de Xocolata del Museu de la Xoco-
lata i les activitats de la Fundació CatalunyaCaixa. 

Tanmateix, des de FANOC sempre estem buscant 
noves activitats que puguin ser interessants pels 
nostres associats per a gaudir en família amb preus 
assequibles.
Aquest any 2013 es va organitzar una nova sortida 
a Berga Resort, la primera activitat que es feia a 
la comarca del Berguedà i que va rebre molt bona 
acollida.

Un total de 16 famílies varen gaudir de les activitats 
que l’equip d’animació va organitzar durant tot el 
dia, començant amb un gran esmorzar de coca i 
xocolata.

Les activitats, es varen dividir en 4 franges d’edat, 
els nens de 3 a 6 anys, els de 7 a 12 anys, i els de 
més de 13 anys i sense oblidar els adults. Cada grup 

d’edat tenia unes activitats organitzades de manera 
paral·lela com per exemple tallers de decoració de 
casa “scrapbooking” amb una nina fofucha, con-
ta contes al xiqui parc, la oca aquàtica a la piscina 
climatitzada, partides de pàdel a les instal·lacions 
esportives, bingo i gimcanes.

També algunes famílies van gaudir del circuit spa per 
relaxar-se d’una forma diferent.

L’activitat estrella va ser la mini disco i l’espectacle 
de pallassos que va durar 2 hores per tal que tots 
junts poguessin riure i passar una bona estona 
veient la mostra d’un munt d’espectacles que es 
realitzen a Berga Resort.
Per finalitzar es va fer una sèrie de sortejos 
d’estades en bungalow i entrades dobles al spa amb 
tothom que hi van participar. 

La majoria de famílies van aprofitar per fer estada 
durant tot el cap de setmana i així gaudir de les pis-
cines climatitzades cobertes, gimnàs i classes dirigi-
des, xiqui parc i de l’animació durant els tres dies.
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Jornades de formació per a professionals

Treballadors de les Associacions de Famílies Nom-
broses de tot Espanya, entre elles l’Associació de 
Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC), s’han 
reunit del 4 al 6 de març a Madrid, per participar a 
les Jornades de Formació que organitza cada any 
la Federació Espanyola de Famílies Nombroses en 
dues versions, una adreçada als professionals de les 
Associacions i una altra per Juntes Directives.
Les jornades tenen com a objectiu millorar la forma-
ció i reforçar les relacions personals entre els treba-
lladors i voluntaris que col·laboren en l’organització 
a tot Espanya i en aquesta ocasió han reunit 50 
persones procedents d’Andalusia, Aragó, Astúries, 
Canàries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalun-
ya, Ceuta, Comunitat de Madrid, Comunitat Valen-
ciana Extremadura, Galícia i País Basc.

El programa de treball va incloure diverses ponèn-
cies, una sobre “Planificació estratègica” a càrrec 
d’Antonio Moar; una altra en relació amb la col 
·laboració i aliances amb associacions, oferta per 
Gonzalo Martínez de Miguel. Altres sessions es van 
dedicar al “ Treball en equip”, a càrrec d’Enrique 
Sueiro, i a la presentació de projectes, qüestió que 
va abordar Cristina Pérez de Lema, coordinadora del 
“Programa Talent Solidari“ de la Fundació Botín, que 
va assessorar a les Associacions sobre els criteris a 
tenir en compte a l’hora de buscar fonts de finança-
ment o recursos per a un projecte.

Concurs de Christmas 

Com cada any els socis de FANOC participen en els 
concursos que realitzen desde la Federació Espan-
yola de Famílies Nombroses (FEFN). A FANOC vam 
escollir com a imatge propia per la nostra postal de 
Nadal el dibuix de la socia Mireia Nafría d’11 anys. 



Una de les primeres destinacions en rebre el Segell
de Turisme Familiar va ser a la comunitat de Cata-
lunya amb la Val D’Aran una destinació turística
familiar que uneix muntanya, natura, cultura... en
un marc incomparable, al Pirineu català, amb una
àmplia oferta d’activitats per gaudir amb els nens.

Especialment adaptat a les necessitats i inquietuds
de les famílies, la Val d’Aran posa a la seva disposició
una interessant oferta, com esports amb 
instal·lacions específiques per als nens, guarderies,
allotjaments adaptats a les famílies, restaurants amb
menús i campus infantils que inclouen tallers, jocs,
excursions i visites a museus.

Però a més , la Val d’Aran té com un dels seus princi-
pals atractius les pistes d’esquí de Baqueira- Beret
o la porta d’accés al Parc Nacional d’Aigüestortes,
així com rutes a peu especialment indicades per a
famílies amb nens petits, amb un grau de dificultat
adaptat a les seves edats.

I com a novetat enguany, la Val ha obert el Fauna
Aran Park, un parc zoològic concebut com una nova
zona lúdica i educativa en el que l’estrella seran els
óssos bruns, que viuran en semillibertat al costat de
les espècies que ja estan acomodades, entre
elles cérvols, cabirols, llops blancs, linxs, llúdrigues,
marmotes i isards.

A més, disposa d’una web que recull ofertes, 
restaurants,allotjaments i tot d’activitats adequades 
per a les famílies: www.valdaranenfamilia.com.

La Federació Espanyola de Famílies Nombroses
(FEFN) aquest 2013 va posar en marxa el Segell de
Turisme Familiar, que és com un aval a aquelles des-
tinacions i establiments turístics i d’oci especialment
adaptats a les necessitats i interessos de les famílies
nombroses.

Per a la concessió del Segell, la FEFN compta amb el
treball tècnic de la consultora DNA, especialitzada 
en el àmbit turístic, que a més és l’encarregada 
d’anar formant al personal de les diferents asso-
ciacions de famílies nombroses perquè siguin ells 
els que assumeixin, en un futur proper, l’avaluació i 
anàlisi de totes aquelles empreses que opten al Se-
gell. I precisament per això, la FEFN va organitzar ja 
la primera sessió de formació per a personal de les 
associacions i de la qual FANOC va formar part.

El Segell de Turisme Familiar neix amb una clara vo-
cació de servei a les famílies, per localitzar i oferir
al públic familiar hotels, centres culturals, restau-
rants, emplaçaments turístics, etcètera, que tinguin
instal·lacions i activitats especialment apropiades
per a famílies amb nens i adolescents.

El projecte es va presentar el mes de juliol en un 
acte celebrat al Museu Thyssen en què van estar 
presents representants de la Federació i els direc-
tors i gerents de les primeres destinacions que han 
obtingut el Segell, avalats com a llocs en els quals 
gaudir sense problemes del temps lliure en família.

En relació amb aquest projecte, la FEFN va realitzar
una enquesta a famílies, que va llançar dades inte-
ressants sobre els hàbits de turisme de les famílies:
on viatgen, com i quan, què busquen o què priorit-
zen a l’hora de fer un viatge en família. L’estudi
permetrà dotar el Segell d’eines que facilitin als
establiments adaptar-se a les necessitats de les fa-
mílies, al conèixer els seus gustos i necessitats.

Neix el Segell de Turisme Familiar de la 
Federació Espanyola de Famílies 
Nombroses (FEFN)



www.fanoc.org

Associació de Famílies 
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