MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2014
FANOC, Associació de Famílies Nombroses de Catalunya

Carta de la Presidenta
Una vez más os hacemos llegar la memoria del año finalizado 2014, un año lleno
de actividades, reuniones y trabajo siempre en pro de las familias numerosas.
Estamos muy ilusionados porque en este año transcurrido hemos aumentado
en número de socios, aunque todavía nos queda alguna provincia, con gran
potencial, con las que ya estamos trabajando, creando y realizando las delegaciones, gracias a la colaboración gratuita e inestimable de padres de familias
numerosas, socias, residentes en estas poblaciones.
Tenemos ya una gran presencia en las redes sociales, facebook, twitter y con
una página web cada vez más visitada donde podéis encontrar toda la información referente a las familias numerosas, tanto a nivel autonómico como a nivel
nacional.
También os hemos querido presentar nuestro nuevo logo, para renovar nuestra
imagen corporativa y como preparación a nuestra celebración de los 25 años de
la creación de FANOC.
Gracias a vuestro apoyo hemos conseguido tener una mayor presencia pública realizando reuniones de concienciación con distintos ayuntamientos, hemos organizado “El día de las familias numerosas” en distintos
centros comerciales consiguiendo descuentos especiales para todas las familias asistentes. Con mucha ilusión organizamos el VI Congreso de Familias Numerosas de Catalunya, aprovechando el día de las familias en
el Tibidabo, con la presencia de la Consellera, Neus Munté, así como otras autoridades.
Seguimos trabajando buscando lugares de ocio atractivas para nuestras familias, ya que este tiempo de ocio
lo consideramos fundamental para estrechar los lazos familiares padres-hijos, y que a veces es tan difícil debido al precio de los mismos, por eso buscamos acuerdos con las empresas privadas, o no, desde el punto de
vista de la gratuidad o precios muy reducidos.
A nivel nacional hemos participado activamente tanto en las Jornadas de Formación para profesionales,
como en el IX Congreso Nacional de Familias Numerosas, y como miembro de la Junta Directiva de la Federación he colaborado y asistido a reuniones ministeriales para conseguir la ampliación de la condición legal
de familias numerosas.
Dejamos pues atrás un año intenso pero con las fuerzas renovadas para el 2015, ya somos un referente importante a nivel político, gracias a todas las familias numerosas a las que representamos, debemos seguir
creciendo en nº de socios y para ello, como siempre, necesitamos vuestra colaboración, a veces tan sencillo
como hablar de FANOC a vuestros amigos y familiares. Entre todos seguiremos creciendo.
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Augmentem en socis
Altes de socis per any
Aquest any 2014 hem augmentat el número de socis i a més també hem augmentat en número d’altes respecte l’any
anterior, 2013. Així mateix, hem tingut
més altes que baixes i aquestes han disminuït respecte l’any anterior.

Com es pot veure a la gràfica de províncies la majoria
de socis es concentren a la província de Barcelona.
Tot i que en la majoria de províncies menys a Barcelona i Lleida els socis han crescut respecte el 2013. A
Barcelona són 2.587 socis (2.642 en el 2013); seguidament trobem Tarragona amb 255 (221 en el 2013);
Girona, 162 (148 en el 2013) i Lleida, 109 (117 en el
2013).

A la província de Barcelona es concentra la majoria dels socis de FANOC, però dins de la província
es troben a diferents ciutats, en quasi totes el número de socis ha augmentat respecte el 2013. Per
ordre de major a menor número de socis trobem
Barcelona, 792; Sant Cugat, 176; Terrassa, 88; Sabadell, 90; Badalona, 68; Mataró, 50 i Rubí, 36.
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Web i xarxes socials
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Gran èxit de visites a la nostra web durant aquest
2014. Hem tingut quasi 10.000 visites més que l’any
anterior. 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. A part hi hagut un total de 258.891
pàgines vistes.
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FANOC té una amplia 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 2014 va augmentar en més de
500 fans que ara també segueixen les notícies i novetats de l’entitat des d’aquesta xarxa social i poden comentar tot allò que consideren oportú sobre l’entitat
i el col·lectiu. D’aquesta forma, s’està formant una
comunitat de famílies nombroses.
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Twitter
La xarxa social twitter també està creixent i aquest
any 2014 ha aconseguit 850 seguidors en relació als
600 seguidors que tenia en el 2013. Ara ja hem realitzat més de 1.090 tweets sobre novetats, activitats,
notícies i tot el què està relacionat amb les famílies.
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Millorem els nostres serveis

FANOC amb el Pacte del Temps
Un cop més FANOC participa en totes aquelles iniciatives
que ajudin a què la conciliació de la vida familiar i laboral
esdevingui una realitat, per això també s’ha adherit al Pacte
del Temps de l’Ajuntament de Barcelona. El pacte recull els
acords entre l’administració, les organitzacions, i la ciutadania
per promoure la qualitat de vida i la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral, a través d’una millor gestió del
temps.
Una altra iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona amb
relació amb la conciliació és la Xarxa Nust (Nous Usos Socials
del Temps) que és una iniciativa creada al 2006 i formada
per empreses compromeses amb facilitar una millor gestió
del temps i conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
La Xarxa està formada per més de 90 empreses (petites,
mitjanes i grans) de diferents sectors d’actuació i actualment
FANOC està en procés per a formar part d’ella.

ESTRENEM NOU LOGO!
A finals de 2014 FANOC va començar
a treballar per a què a principis de
2015 i en motiu del 25è aniversari de
FANOC, estrenem un nou logotip que
ens identifica com a imatge corporativa. Es trenca així amb la línea del disseny anterior, amb el qual s’ha identificat l’associació des de fa més de 20
anys i ara tenim una imatge molt més
moderna i creativa. El nou disseny vol
ser l’expressió d’una nova etapa per a
les famílies nombroses de Catalunya,
amb un major reconeixement social
del nostre col·lectiu i que expressi
alegria, joventut i actualitat.
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Impulsem les delegacions
El passat 18 d’octubre es van reunir a la seu de Barcelona els representants de les delegacions: Cristina Monteso I Ramon Farré Gaudier de Sant Cugat,
Lorena Ruíz de Rubí, Pere Aluja i Elisa Boza de Reus
i Rafael Fàbrega de Girona amb altres membres de
l’equip de FANOC.
Durant la reunió es va fer èmfasi en la importància
de treballar amb els Ajuntaments perquè es tinguin
en compte les necessitats i mancances de les famílies nombroses, com per exemple, que apliquin descompte en l’IBI per a les famílies nombroses i que
compleixin la Llei de serveis socials de la Generalitat
de Catalunya que diu que s’ha de tenir en compte el
nombre de fills a l’hora de computar els ajuts/bonificacions i això actualment ho fan molt pocs Ajuntaments.
Així mateix, se’ls va animar a que busquin diferents
activitats familiars on puguin participar tots els socis
de tota Catalunya.

Sessió informativa a Mataró
El passat dimecres 11 de juny i seguint amb les diferents iniciatives per a impulsar les delegacions locals de FANOC, es va realitzar una sessió informativa
sobre “els ajuts a les famílies nombroses” al centre
Cívic Pla d’en Boet de Mataró, on més de 40 famílies
nombroses van assistir.
L’acte, organitzat per l’Ajuntament de Mataró i FANOC, el van presidir Olga Ortiz, regidora de família i
serveis socials de l’Ajuntament de Mataró i Raúl Sánchez, director executiu de FANOC. També van estar
presents les delegades de FANOC a Mataró, Isabel
Colomera i Veronica Moreno.
Durant la sessió es van informar de les ajudes que tenen actualment les famílies nombroses i es van exposar les reivindicacions que es fan des de l’associació
a nivell local. També es van explicar els serveis i descomptes que ofereix l’entitat a tots els seus
associats.

Nova delegació del Bages
Aquest any s’ha format la delegació del Bages i Silvia Cubo, la delegada, ja s’ha reunit
amb alguns ajuntaments. Concretament el passat 16 d’Octubre es va reunir amb Xus
Segura, Regidora d’Acció Social i Salut de Sant Joan de Vilatorrada a qui li va presentar les 10 demandes de FANOC als ajuntaments. Per altra banda, també es va reunir
amb la Regidora de Serveis Socials M. Mercè Rosich de l’Ajuntament de Manresa amb
qui també van tractar diversos temes d’interès per a les famílies nombroses.
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Incidència amb l’IBI a Barcelona

Nou servei del Banc del temps

FANOC va col·laborar amb l’Ajuntament de Barcelona
per solucionar una incidència que va haver-hi a primers d’any amb la bonificació de l’IBI a Barcelona.

FANOC es va reunir el passat 11 de novembre amb
l’Associació de Salut i Família i el Banc del Temps de
Sant Cugat que aquest any celebra el seu X aniversari, per tal de donar a conèixer i col·laborar mútuament amb un nou projecte de FANOC que serà la
realització del primer banc del temps de les famílies
nombroses.

Degut a un error en l’accés a les dades dels posseïdors del títol de família nombrosa, l’Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona no va
aplicar la bonificació a l’Impost de Bens immobles,
que s’aplica directament sobre el rebut, a unes 1.500
famílies nombroses d’aquesta ciutat.

El Banc del Temps vol promoure l’intercanvi gratuït de
serveis entre les persones, per ajudar a resoldre necessitats de la vida quotidiana de manera totalment
FANOC va posar-se en contacte tant amb la Genera- gratuïta. Cada persona ofereix uns serveis o activitats
litat com amb l’Ajuntament de Barcelona. Finalment i, a canvi, pot demanar serveis a altres.
es va realitzar un procés per solucionar aquest problema amb l’objectiu de suposar els mínims inconve- Hem escollit Sant Cugat com a projecte pilot per a
dos motius principals; Sant Cugat és una de les
nients per a les famílies afectades.
poblacions amb major volum de famílies nombroses i
Si malgrat aquesta informació alguna família no heu té un banc de temps molt important i consolidat i que
pogut solucionar encara aquest problema, agrairíem ens ha ofert tot el seu suport per a engegar aquesta
nova iniciativa des de l’associació. Un cop puguem
molt que ens ho comuniquéssiu.
avaluar el seu funcionament a Sant Cugat anirem ampliant el projecte a altres localitats.
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Més presència pública

Reunions amb els ajuntaments
Cada any FANOC es reuneix amb diferents ajuntaments de poblacions de Catalunya per a informar-nos
de quines ajudes realitzen a les famílies nombroses
i per a presentar les nostres demandes als ajuntaments.
Durant el 2014 ens vam reunir amb l’ajuntament de
Barcelona, Sant Cugat i Manresa.
Ajuntament de Barcelona
Ens hem reunit diverses vegades amb l’Ajuntament de
Barcelona, concretament amb Irma Rognoni, Regidora de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitat
de l’Ajuntament de Barcelona, a més el passat 17 de
setembre la reunió es va celebrar a la seu de FANOC
amb els membres de junta directiva de l’entitat.

També es demana que es tingui en compte que si un
germà accedeix a una beca o ajuda, automàticament
entrin tots els germans, ja que a una família no li serveix que un germà accedeixi però els altres no.
Finalment es van establir diferents accions per a què
des de l’Ajuntament es doni suport en la comunicació dels actes que es realitzen des de l’entitat, com
el Saló de Famílies Nombroses de Catalunya que està
previst que es realitzi el 2015 i la possibilitat de posar
tríptics a l’OAC (Oficina d’atenció al ciutadà) i a serveis socials.
Ajuntament de Sant Cugat

FANOC ha realitzat diverses reunions amb
l’Ajuntament de Sant Cugat, la última el passat 21
d’octubre es van reunir amb Carles Brugarolas Tinent d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació de
Durant les reunions es van tractar diferents temes Sant Cugat i Esther Salat, Regidora de Família de
d’interès per a les famílies nombroses, per exemple, l’Ajuntament de Sant Cugat.
la possibilitat que les beques i ajudes s’estableixin
amb un vàrem que tingui en compte la renda per cà- Durant la reunió es van tractar el tema del descompte
pita de la unitat familiar, ja que actualment, les famí- per a famílies nombroses en l’IBI que s’inclourà en les
lies nombroses tenen molt complicat poder accedir noves ordenances de 2015 i també es van estudiar
totes les ajudes d’aquest municipi per al col·lectiu.
a cap ajuda.
Com a projectes de futur FANOC participarà en diferents iniciatives i festes que es faran al llarg de l’any a
Sant Cugat. La primera va ser el passat diumenge 26
d’octubre on l’entitat va tenir un estand a la Festa de
la Tardor que s’organitza cada any i on, Ramón Farré i
Candela Puig, de la delegació de FANOC a Sant Cugat,
van estar informant a les famílies de la labor que es
realitza des de l’associació.
També el passat 16 de novembre FANOC va participar en el 16è cros ciutat de Sant Cugat amb un estand
per informar als més de 4000 participants.

6

FANOC en els centres comercials
Gran Via 2 L’Hospitalet de Llobregat
Amb motiu del “Dia Internacional de la Família” que
va ser el 15 de maig, FANOC va organitzar aquella
mateixa setmana el dissabte 17 de maig el Dia de les
Famílies Nombroses al centre comercial Gran Via 2
amb diverses activitats pels nens i descomptes exclusius per a aquest col·lectiu. Aquell dia totes les famílies nombroses presentant el carnet de soci o el títol
oficial de família nombrosa van gaudir de descompte
en diverses botigues del centre comercial Gran Via 2
situat a l’Hospitalet de Llobregat.
A més, entre totes les famílies nombroses que es van
apropar a l’estand de FANOC es va realitzar un sorteig
de dos targetes regal del Gran Via 2 valorades en 50
euros cadascuna.

Ressò en els mitjans de
comunicació
Com cada any FANOC dins de la seva tasca
reivindicativa, posa en manifest a través dels
mitjans de comunicació autonòmics i locals
les seves denúncies, accions i activitats que
realitza.
Aquest any un dels temes que va tenir ressò
i que vam reivindicar en els mitjans és la necessitat de què la Generalitat de Catalunya
pagui els diners de l’ajuda per a fill a càrrec
que encara deu a moltes famílies.
També va haver-hi una cobertura mediàtica del VI Congrés de Famílies Nombroses de
Catalunya que es va celebrar aquest any diumenge 1 de juny en el Tibidabo.

Parc Central de Tarragona
Dissabte 11 d’octubre FANOC va celebrar amb un
gran èxit de participació el Dia de les Famílies Nombroses al Parc Central de Tarragona on més de 25
empreses de diversos sectors van oferir descomptes
i promocions al col·lectiu.
També la Ludoteca va estar tot el dia oberta per a les
famílies nombroses amb una activitat infantil gratuïta
per a tots els fills i aparcament gratuït. A més FANOC
va posar un estand on també van poder inscriure’s
en un sorteig de 2 packs de 5 entrades pels cinemes
Yelmo i 1 pack de 5 entrades a Port Aventura.
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VI Congrés de Famílies Nombroses de Catalunya
Diumenge 1 de juny l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) va celebrar el VI Congrés
de Famílies Nombroses de Catalunya en el marc del
20è Aniversari de l’Any Internacional de la Família.
L’acte va tenir lloc en el Parc d’atraccions Tibidabo
sota el lema: “En família, tot és possible”.
Aquest any el congrés es va celebrar juntament
amb el Dia de les Famílies Nombroses en el Parc Tibidabo, una activitat que organitzem cada any amb
descomptes exclusius per a les famílies nombroses.
Aquest any a més totes les famílies nombroses que
es van apuntar al congrés van poder gaudir del parc
de forma totalment gratuïta.
L’acte es va celebrar pel matí de 10 a 12h a la sala
d’actes del Parc. Es va realitzar una conferència a càrreg de Gabriel Ginebra, consultor empresarial i professor universitari. Seguidament es va fer l’entrega
dels 6è premis FANOC i els guardonats van ser: Gocco, Foment Torisme Val D’aran, Nuria Ramirez i Conxa
Parramon de TVE, Casa Tarradelles i Leopoldo Gil Nebot.
Finalment les conclusions i cloenda van ser a càrrec
de Neus Munté, consellera de Benestar i Família de
la Generalitat de Catalunya qui va recordar que les famílies nombroses requereixen atencions concretes, i
que el Pla de suport a la família “donarà resposta a
les seves circumstàncies i necessitats”.
També van clausurar l’acte dirigint unes paraules
de suport al col·lectiu Irma Rognoni, regidora de
l’Ajuntament de Barcelona; Mireia Solsona, presidenta delegada d’Educació, Igualtat i Ciutadania de
la Diputació de Barcelona i Emilia Tarifa, presidenta
de l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya
(FANOC).
Durant l’acte del congrés FANOC va disposar d’un
espai de guarderia per a tots els fills dels assistents
de la mà del grup d’animació infantil Krustó i Piruleta
que van realitzar diverses activitats amb els nens.
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Noves activitats en família

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 Xocolata, l’Illa Fantasia i les activitats de la Fundació CatalunyaCaixa. A més, descomptes a CaixaFòrum cada
mes i puntualment a CosmoCaixa. 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 2014 es van organitzar diverses activitats
noves.
Bosc Aventura de Salou- una nova sortida familiar
diumenge 6 de juliol amb diversos circuits de ponts i
tirolines entre els arbres tant per nens com per adults, també disposa de camps de paint ball, tir al blanc,
rocòdrom i minigolf Els socis de FANOC van poder
gaudir d’una promoció del 50% de descompte en les
activitats.
Aquopolis Costa Daurada- un parc aquàtic i dofinari amb atraccions d’alta emoció i grans zones infantils. Els socis van gaudir el 25, 26 i 27 de juliol
d’un pack familiar per 50 euros al dia sense límit de
fills.
El flautista d’Hamelin (Sala Fènix)- un espectacle amb ombres xineses, un joc de llums i ombres
i una posta en escena molt treballada amb quasi un
38% de descompte que van poder gaudir el 25 i 26
d’octubre.
Taller de Xocolata a Çukor- Un taller de xocolata
artesanal on els socis participants van manipular la
xocolata d’una manera divertida fent piruletes, escultures senzilles i altres delícies i per només 11 euros
per persona diumenge 14 de desembre.
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Col.laborem amb la FEFN

Jornades de formació per a professionals
Aquest any 2014 FANOC com cada any ha participat
en les jornades de formació que organitza la Federació Espanyola de Famílies Nombroses en les dues
versions, una adreçada als professionals de les Associacions i una altra per a les Juntes Directives.
Les jornades de formació van tenir lloc a Madrid al
mes de febrer i va reunir al personal que treballa a les
Associacions que va rebre formació en qüestions de
motivació i gestió d’equips, mitjançant una ponència
impartida per Eugenio Palomero.
A més també va haver-hi una interessant sessió sobre
Xarxes Socials, a càrrec de Miguel Soria, Community
Manager de la Cadena COPE.

IX Congrés de Famílies Nombroses de la
FEFN
En el mes d’octubre va tenir lloc el IX Congrés Nacional de Famílies Nombroses, celebrat a Màlaga amb
l’assistència de més de 200 famílies nombroses
de tot Espanya a fi de posar de manifest la solidaritat que exerceixen les famílies nombroses en un
context demogràfic com el d’Espanya, que pateix un
greu problema d’envelliment de la població.
Diverses famílies de FANOC es van desplaçar fins a
Màlaga aquell cap de setmana per assistir al Congrés. Des de la FEFN disposaven preus especials en
l’allotjament per a les famílies que volien participar.

El Congrés, un esdeveniment que se celebra cada
dos anys alternant es va organitzar en aquesta
Les Jornades van incloure sessions pràctiques en què ocasió amb el lema “Famílies nombroses, solidàries
els assistents van poder treballar en grup els temes amb tots “, i va servir per posar de manifest la implantejats, intercanviant coneixements i experiències portant contribució que les famílies nombroses fan
amb personal d’altres associacions que realitzen les al conjunt de la societat en forma de capital humà.
mateixes tasques.
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