MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017
FANOC, Associació de Famílies Nombroses de Catalunya

Carta de la Presidenta

Hem finalitzat l’any 2017 carregat d’esdeveniments i ocasions. Hi va haver gran participació d’empreses
celebracions, amb un gran treball a nivell polític i de que aposten per la família i una zona d’activitats lúdireivindicacions, que esperem es vegin reflectides en ques molt aprofitades per petits i grans.
el 2018.
Estem molt orgullosos d’haver desenvolupat el nou
En aquesta memòria, veureu un resum de tot això, carnet digital per accedir als descomptes de les ementre les quals destacaria el gran treball que s’està preses adherides, de manera més ràpida i senzifent impulsant noves delegacions (Matadepera) i lla, sempre pensant en facilitar-vos la vida i estar a
donant suport a les ja existents amb reunions en els l’última en les noves tecnologies.
seus ajuntaments, per mantenir i augmentar els descomptes en els diferents impostos municipals, sobre- Acompanyem la FEFN en la seva celebració dels 50
tot el cavall de batalla de l’IBI.
anys assistint a un acte celebrat al Ministeri de Sanitat, en la qual vam recollir un reconeixement per
Hem pres contacte amb dirigents polítics de totes la nostra tasca en la defensa de les famílies nombroles formacions polítiques per traslladar les nostres ses, igual que la resta d’associacions o federacions
propostes de manera directa. Vam tenir la visita de d’àmbit autonòmic.
la ministra, Dolors Montserrat, a la nostra seu amb
la qual vam parlar llargament, expressant-li la nos- Des FANOC volem agrair-vos la confiança posada en
tra inquietud perquè s’aprovi com més aviat millor, nosaltres, seguim treballant amb gran il·lusió, nous
el manteniment de la categoria especial fins a l’últim projectes dels que sentireu parlar en breu, nous repfill i es compleixi la seva promesa de reduir a 4 fills la tes i lluita reivindicativa per fer-nos sentir, buscant el
mateixa categoria.
suport i recolzament que ens mereixem davant un
horitzó demogràfic complicat.
Aprofitant el Dia Internacional de les Famílies reivin- Entre tots ho aconseguirem.
diquem el restabliment de l’ajuda universal per fill a Salutacions a totes les nostres famílies.
càrrec, suprimida des de 2011 a Catalunya.
Al novembre, vam celebrar amb gran èxit, el nostre
4t Saló de Famílies Nombroses, al qual vau venir més
de 6.500 visitants, sent gratuït com en les anteriors
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Seguim augmentant socis
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Aquest any 2017 hem baixat una mica el nombre
d’altes respecte a l’any anterior, 2016. Tot i això hem
tingut més altes que baixes de socis i això representa
una dada positiva per a l’entitat.
Una altra dada rellevant és el nombre de fills/es de
les famílies que tenim com a sòcies, com es pot veure
la majoria tenen tres fills/es. Respecte l’any 2016 les
famílies amb tres fills/es sóns les que més han aug-

2016

2017

mentat seguidament de les famílies amb quatre fills/
es i dos fills/es.
Cada any augmenten més les famílies nombroses
amb dos fills/es que poden ser famílies amb algún
membre amb discapacitat o viudetat d’un dels progenitors. Tanmateix la majoria d’aquestes famílies
són pel fet de què el fill/a més gran surt del títol de
família nombrosa però la resta de membres es manté. Aquests casos cada cop són més freqüents.
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Més presència a internet
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FANOC té un gran número de visites a la web tot i que
aquest any 2017 han baixat una mica respecte l’any
anterior, en concret, aquest any hem tingut 46.000
visites menys. Per altre banda, podem veure que actualment la web es mira més a través del mòbil que
dels ordinadors.

A les xarxes socials seguim en augment tan de fans
a facebook com seguidors a twitter. En el facebook
concretament hem augmentat 533 fans i en twitter
200 seguidors que ara segueixen la informació de FANOC que cada dia anem publicant en aquests
mitjans.
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Treball de proximitat

Nova delegació de FANOC a Matadepera i Des de l’ajuntament de Matadepera ens van confirmar
que revisarien totes aquestes demandes del col·lectiu
reunió amb l’Ajuntament del municipi
El passat 6 de febrer FANOC es va reunir a la seu de
Barcelona amb Estel Riera i Lourdes Rios, dues mares
de família nombrosa de Matadepera, per donar
suport a la iniciativa de començar una delegació en
aquest municipi.

per a poder modificar-les de cara a les ordenances
fiscals del 2018.

Posteriorment, el 9 de març, els representants de
FANOC Raúl Sanchez, director executiu, Assumpta
Amat de l’àrea de promoció, i Estel Riera i Lourdes
Ríos les delegades a Matadepera, es van reunir amb
Mireia Solsona, Alcaldessa de Matadepera i Carme
Querol, Regidora de Benestar Social de l’Ajuntament
de Matadepera.
Durant la reunió FANOC va explicar que Matadepera,
amb 240 famílies nombroses, és el tercer municipi de
Catalunya, amb la densitat més elevada de famílies
nombroses per habitant.
L’alcaldessa ens va facilitar les dades de famílies que
van gaudir de la bonificació de l’IBI durant el 2016:
133 famílies de Matadepera que va suposar un estalvi
global de 30.000€ per a elles. Aquestes famílies
representen el 55,4% de les famílies nombroses del
municipi, una xifra molt rellevant. En relació amb
aquesta bonificació de l’IBI, FANOC va demanar que
per facilitar que les famílies accedeixin a ella, s’apliqui
la bonificació de forma automàtica i que, per tant,
no la tinguin que sol·licitar explícitament per poder
gaudir-ne.
A nivell d’ordenances fiscals FANOC va reclamar
que algunes bonificacions són molt baixes, com per
exemple el 10% de bonificació a la quota de l’Escola
Municipal de Música. Per altra banda, la delegació de Presentació a Matadepera sobre les ajudes a les famílies
Matapera va demanar que hi hagi un altre pediatre nombroses i els serveis que oferim des de FANOC.
en el CAP per tal de cobrir aquest servei tots els dies
de la setmana i en horari de mati i tarda.
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FANOC es reuneix amb l’Ajuntament de Salt euros. També ha pogut comprovar que aquesta bonificació és la mateixa que es va establir el 2011. La
i Girona
Els representants de FANOC Raúl Sanchez, director
executiu, Assumpta Amat de l’àrea de promoció, Rafael
Fàbrega, delegat de FANOC a Girona i Mima Garriga,
es van reunir amb Ferran Burch i González, tinent
d’alcalde i Àrea d’acció Social, Habitatge, Ciutadania
i Ocupació de l’Ajuntament de Salt. Posteriorment, el
mateix dia, també s’han reunit amb Eduard Berloso
i Ferrer, vicealcalde, Regidor de Sostenibilitat, Medi
Ambient, Participació i Cooperació de l’Ajuntament
de Girona.

única variació en positiu, va ser que del 2010 al 2011
es va augmentar el percentatge de la bonificació (va
passar del 30% al 50%).

FANOC va demanar a l’Ajuntament de Cerdanyola
que revisin i millorin la normativa d’aquesta bonificació en l’IBI i que tinguin en compte el nombre de
membres que integren la unitat familiar.

Un fet, que segons ens informen des de l’ajuntament,
van estudiar aquesta mesura però finalment van decidir que donarien ajuts segons els ingressos per inA nivell d’ordenances fiscals per a l’any 2017, FANOC tegrants de la unitat familiar (ja estigui formada per
va demanar als ajuntaments que ens facilitin les una o més persones, és a dir, independentment de
dades del nombre de famílies que es beneficien de que sigui o no família nombrosa).
la bonificació que hi ha actual per a poder introduir
criteris més justos per a les Ordenances del 2018,
com per exemple, que es calculin les bonificacions en FANOC es reuneix amb Francesc Iglesies Secretari d’afers socials i família i Roser Galí Difunció de la renda per càpita.
A les reunions es va plantejar la possibilitat de fer un
apartat a la web de l’Ajuntament específic per a les
famílies nombroses. També a través de l’associació
de comerciants, poder celebrar el dia de les famílies
nombroses, on tots els comerços ofereixin un
descompte al col·lectiu.

rectora general de Famílies de la Generalitat
de Catalunya
El passat 24 de juliol FANOC es va reunir a la seva seu
a Barcelona amb Francesc Iglesies Secretari d’afers
socials i família i Roser Galí Directora general de Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Durant la reunió es van tractar diversos temes que
afecten a les famílies nombroses entre ells, els descomptes pel col·lectiu en alguns títols de transport
integrats de l’ATM on encara no es realitza la bonificació, com és el cas de la T-10.
També es va parlar de la gestió en els títols de família nombrosa en el cas de famílies reconstituïdes. FANOC va defensar la possibilitat que en cas de custodies compartides es pugui donar el títol a totes dues
famílies.

FANOC contacta amb l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès per demanar una revisió
de la bonificació de l’IBI a les famílies nombroses
FANOC van contactar amb l’Ajuntament de Cerdanyola després de rebre diverses queixes per part de
vàries famílies associades de Cerdanyola, en relació a
la bonificació per l’IBI. Des de l’associació s’ha comprovat que el valor cadastral per sota del qual s’aplica
el 50% de descompte, es realment baix: per immobles amb valor cadastral inferior a 100.000
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Reunions amb polítics

L’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) va tenir una reunió de treball
amb la Ministra de Serveis Socials i va mantenir diverses trobades amb representants de
partits polítics com Junts x Catalunya, ERC, Ciutadans i En Comú Podem
El dijous 14 de desembre la Ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, va visitar la
seu de FANOC i va mantenir una reunió de treball amb
els membres de la Junta Directiva de l’Associació. Es
van tractar diverses demandes de les famílies nombroses, entre elles, el manteniment de la categoria
especial fins que l’últim dels fills compleixi l’edat establerta a la llei.

També FANOC va demanar als representants del Partit Popular de Catalunya que l’acompanyaven el retorn de les prestacions universals per als fills de famílies nombroses fins als sis anys d’edat, que es van
suprimir al juliol de 2011, així com la elaboració de
una Llei Catalana de Famílies Nombroses que concreti les prestacions al col.lectiu dins les competències
pròpies del Govern de Catalunya.

A més d’aquesta qüestió, sobre la qual la ministra ha
indicat que està en agenda, pendent de la valoració
pressupostària, se li va plantejar la necessitat de millorar el tractament fiscal a les famílies amb més fills,
ampliant les deduccions, i de l’anunciada ampliació
de la categoria especial a totes les famílies amb quatre fills.

Per altra banda, representants de FANOC han assistit
a diverses reunions informatives amb els candidats
Inés Arrimadas, de Ciutadans, Xavier Domènech, de
En Comú Podem, Lourdes Ciuró i Pilar Ferrer, de Junts
x Catalunya, i Ernest Maragall d’ERC. En totes elles
han pogut conèixer les seves propostes, i traslladarlos les demandes de l’associació.
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Les nostres lluites

Dia Internacional de les Famílies: FANOC demana restablir a Catalunya
la prestació universal pels infants a càrrec
Aquesta ajuda universal va ser suprimida per la Generalitat al juliol de 2011, com una mesura
temporal i amb la promesa de restablir-la quan abans
El passat 15 de maig en el Dia Internacional de les Famílies, FANOC va fer una crida per a restablir a Catalunya la prestació universal per infants a càrrec. Des
de l’any 2003 fins el 2011 totes les famílies de Catalunya amb fills de 0 a 3 anys van rebre una prestació
anual per fill a càrrec d’uns 650 euros. En el cas de les
famílies nombroses i monoparentals l’import pujava
fins els 745 per a tots els infants fins als 6 anys d’edat.
Aquesta ajuda va quedar congelada l’any 2010 i al
juliol del 2011 es va suprimir, deixant un deute per
pagar a milers de famílies catalanes, que no s’ha finalitzat de pagar fins al 2016, cinc anys després.
Des de llavors només s’ha mantingut una ajuda per
naixement, i actualment, condicionada a una renda
familiar amb uns llindars molt baixos: per exemple,
una família amb dos fills que ingressi més de 16.000
euros bruts a l’any ja queda fora de l’ajuda. Des de la
supressió de l’ajuda universal per infant les taxes de
pobresa infantil han anat creixent a Catalunya, de manera especialment greu entre les famílies nombroses
i monoparentals, tal com han destacat els darrers informes del Síndic de Greuges, Caritas, Save the Children o UNICEF. Segons aquests informes, actualment
la inversió en polítiques d’infància a Catalunya és de
tan sols el 0,9% del PIB, menys de la meitat que la
mitjana europea (2,2%).

que anàvem molt endarrerits respecte a Europa, i ara
hàgim tornat a anar endarrere, provocant que la pobresa infantil passi a ser un dels principals problemes.
Per altra banda, aquesta absència de les polítiques
familiars en l’agenda pública fa arribar a les famílies
el missatge de que tenir infants no té valor social, i
això és molt greu en el context de la caiguda tan greu
de la fecunditat que patim des de fa anys”. FANOC
reclama fer de Catalunya un país amigable per a les
famílies, i això s’ha de reflectir en els pressupostos
del Govern.
“Restablir la prestació per fill universal dona confiança a les famílies que voldrien tenir fills, a més de
facilitar la protecció social dels infants a càrrec”, segons ha afirmat el seu director executiu, Raúl Sánchez, que anuncia “una campanya per aconseguir el
compromís de totes les forces polítiques per restablir
aquesta prestació ja des del gener del 2018”.

Per FANOC, és necessari i urgent que es restableixi
l’ajuda universal que ja existia, i es recuperi la inversió en suport a les famílies. Segons el seu director
executiu, Raul Sanchez, “no pot ser que abans Catalunya fos capdavantera en aquestes mesures, en les
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Nou carnet digital pels socis

Augmentem en voluntaris

Des de juliol de 2017 s’ha implementat el nou car- A FANOC disposem d’un grup de voluntariat que dunet de soci de FANOC en format digital que es pot rant el 2017 ha augmentat a un total de 30 persones
mostrar a través del mòbil.
que col·laboren amb l’associació.
A FANOC hem renovat la web d’accés a la base de
dades de cada família per a què puguin actualitzar o
modificar les dades personals. Des de la zona d’usuari
ara també poden obtenir el carnet de soci digital de
Memòria
2017
FANOC
per descarregar-se’l en el mòbil (smartphone).

El grup de voluntaris està format pels membres de
la junta directiva, els delegats locals de diveros municipis i també per joves fills de famílies nombroses
i estudiants que ens ajuden durant les activitats que
anem realitzant al llarg de l’any, tan informant sobre
l’associació, realitzant activitats pels més menuts,
com pintar cares o transportar els diferents materials
Amb aquest canvi es pretèn que sigui tot més acces- per a les activitats o per a regalar als nostres socis.
sible al soci ja que ara cada família pot actualitzar directament les seves dades un cop accedeix a la seva En els salons de famílies nombroses que realitzem
zona d’usuari. Així mateix amb el carnet digital el soci cada dos anys a Fira de Barcelona és on més volunpot accedir als descomptes de les empreses de forma taris necessitem. Un total de 15 voluntaris ajuden a
més sencilla ensenyant la imatge del carnet a través l’equip de FANOC a què l’esdeveniment, que visiten
del mòbil.
més de 6.000 famílies, resulti tot un èxit.
Per a poder descarregar el carnet digital és imprescindible disposar de l’aplicació PassWallet pel sistema android i Wallet pel sistema IOS (Iphone) i ha
d’estar prèviament instal·lada en el mòbil. En els mòbils Iphone aquesta app ja ve de sèrie, en canvi a la
majoria de mòbils android s’ha de descarregar gratis
a través de playstore.
Aquest app també serveix per a diversos usos, com
per a les entrades a alguns llocs d’oci com cinema,
teatre,. etc., o pels bitllets d’avió, de trens, entre
d’altres funcions.
A la web de FANOC podeu veure els diferents passos
a seguir per a descarregar el carnet digital.
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4t Saló de Famílies Nombroses de Catalunya
El 4 i 5 de novembre de 2017 en el Córner de Fira de
Barcelona (Plaça Espanya) es va celebrar la 4a edició del Saló de Famílies Nombroses de Catalunya que
aquest any va tenir un gran èxit amb 6.500 assistents
i que va comptar amb la participació de més de 60
empreses i institucions i amb noves activitats per a
gaudir en família. El Saló va estar patrocinat pel Consorci de la Zona Franca.
Com a cada edició l’entrada era gratuïta per a totes
les famílies nombroses només calia descarregar les
invitacions a través de la web d’eventbrite i presentar-les a l’entrada acompanyades del títol o carnet de
família nombrosa.
Les famílies nombroses van trobar descomptes i ofertes especials en molts sectors, com són els vehicles
grans (van estar presents Volkswagen, Peugeot, Ssanyong , Kia, Mahindra, Mercedes Benz), l’alimentació
(els supermercats Lidl i Carrefour), les assegurances
(Adeslas, Sanitas, Caser, Aegon, Agrupació Mutua
i Ubica) i també ofertes de lleure i turisme familiar
(com els resorts de Pierre Vacances, els Vilars rurals,
Val d’Aran, Turisme actiu d’Aragó, la Fundació Pere
Tarrés, Entidades Peníscola o el Sello de Turismo Familiar). I d’altres empreses com Rive Kids, EF Education i Acquajet que va posar punts d’aigua en el saló
i un punt de cafè.
Com a cada saló per cortesia de Caprabo es va donar
els berenars pels més petits a l’estand de FANOC.
També va estar present la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya per a informar a les famílies
nombroses sobre les ajudes que tenen.
En aquest saló la marca LIDL va patrocinar la Sala de
Lactància. Finalment i com a novetat aquest any vam
tenir una zona de foodtrucks amb la Creperia La Parisina i la TecaVan de menjar vegà i vegetarià.
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Zona d’activitats del 4t Saló
El Saló va comptar amb un espai de jocs i activitats
on tan els nen/es com els adults s’ho van passar en
gran. Aquest any com a novetats va haver-hi la temàtica de la pel·lícula de Star Wars que va tenir molt
d’èxit entre les famílies. Dissabte a l’espai del Palau
de la Música va venir Star Wars Catalunya que van
realitzar xapes personalitzades amb motius dels personatges de Star Wars i van posar un photocall amb
Memòria
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els personatges
de la saga galàctica per a fotografiarse. Diumenge l’empresa Regala Vídeos va realitzar
una gravació d’una escena de la pel·lícula Star Wars
amb efectes especials, en la qual la família era la protagonista.
Creu Roja va realitzar demostracions pràctiques de
primers auxilis en nadons i nens en què les famílies
van adquirir coneixements bàsics molt útils en situacions d’emergència.
També va haver-hi una mini pista de tennis i tallers
creatius, com són els de xapes, fisher tips, pintures,
trencadís de Gaudí, o robòtica feta amb peces Lego,
etc.
L’empresa d’animació Festa Music van fer representacions de teatre, pinta-cares, inflables, mini disco i
personatges d’animació infantil, van portar a la mini
i el mickey, un minion i un personatge de la patrulla
canina per a la mainada.
I diumenge Magic Marc va fer un espectacle de màgia per a les famílies.

Sorteig a l’estand de FANOC
Cada edició FANOC realitza un gran sorteig amb molts regals de diferents empreses col·laboradores amb
l’entitat. Durant el 4t saló totes les famílies poden
omplir una butlleta a l’estand de FANOC per a participar en el sorteig.
Els obsequis d’aquesta edició van ser:
1 val de 300 euros d’ Electrocosto /1 cistella de
la compra de Condisline.com/ 2 vals de 40 euros de
Marcaropa / 3 llibres panoràmics de fotos de Magic
Foto / 1 cistella de la compra de 30 euros de Makro /
5 capses de 10kg de mandarines i taronges de Naranjas Rivera /1 sessió de màgia de Màgic Marc -/ 1 pack
d’entrada familiar a Naturlandia (màxim 6 persones)
/ 2 lots de llibres i productes de BBVA / 3 packs de 5
entrades per visitar el Centre d’Apropament a la Natura / 2 packs de 5 entrades de Viu el Teatre per Alícia
al País de les Meravelles / 2 vals de 40 euros del supermecat Ulabox.com / Una motxilla i una bandolera
portabebés de Crianza Natural.
Concurs a Instagram
Durant el Saló de Famílies Nombroses i com a novetat
d’aquesta edició es va realitzar un concurs de fotos a
Instagram on la millor foto del saló va guanyar un lot
de productes de Condisline.
L’afortunat va ser Albert Melé qui va voler donar el
premi al banc d’aliments.
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Activitats de FANOC
Noves activitats del 2017
FANOC cada mes realitza activitats familiars amb alguna gratuïtat o amb preus molt reduïts pels socis.
Hi ha varies activitats que ja són fixes com el Zoo de
Barcelona, el Tibidabo, l’Illa Fantasia, CaixaFòrum,
CosmoCaixa, etc. Tanmateix, des de FANOC sempre
estem buscant noves activitats que puguin ser interessants pels nostres associats. A continuació podeu
veure les noves activitats realitzades al 2017.
Escapada familiar a Cerdanya Resort
Del 24 al 26 de març. Els socis van gaudir d’una jornada fantàstica amb diferents opcions per gaudir a
Cerdanya Resort: bona gastronomia, activitats per
grans i petits, spa familiar, i excursió amb raquetes de
neu... Diferents paquets per escollir amb preus especials pels socis.
Musical Alícia al País de les Meravelles
Diumenge 5 de març. Viu el Teatre va presentar una
Alícia contemporània i actualitzada. La història que
tots coneixem, però ambientada als nostres temps,
on els nens conviuen amb la tecnologia a diari. Les
famílies sòcies van comptar amb més d’un 20% de
descompte en l’entrada.
B-Travel Saló de Turisme de Catalunya
Del 21 al 23 d’abril. Des de FANOC hem aconseguit
un acord amb Fira de Barcelona i ens fan descompte
en algunes fires com el B-Travel on les famílies van
trobar tot tipus d’ofertes. Els socis van gaudir d’un
50% de descompte, només 5 euros l’entrada.
Handmade Festival
Del 28 al 31 de maig. Una autèntica festa Handmade
amb tallers, classes magistrals, degustacions, a més
d’una àmplia oferta d’articles i materials. Tots els socis van obtenir a través d’un flyer 2x1 pel divendres i
2 euros de descompte per la resta de dies.
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Col·laborem amb la FEFN
ques. En representació de l’Associació de Famílies
La FEFN celebra el 50 aniversari amb les
associacions i empreses que li donen suport Nombroses de Catalunya (FANOC) van assistir Emilia
La Federació Espanyola de Famílies Nombroses compleix aquest any el seu 50 aniversari i per aquest motiu el 20 de novembre va celebrar un acte al Ministeri
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, presidit pel secretari d’Estat de Serveis Socials, Mario Garcés.
L’acte va servir per fer balanç dels èxits de la FEFN i
reptes pendents i per homenatjar totes les entitats
que han col·laborat i treballat amb aquesta entitat
al llarg d’aquests anys per aconseguir que “Ser més
costi menys”.
Al mateix van ser convidades les associacions de famílies nombroses de tot Espanya, representades a
través de les federacions i associacions autonòmi-

Tarifa, Presidenta de FANOC, Carlos Nafría, membre
de la junta directiva i Raúl Sánchez, director de FANOC. També van participar empreses que col·laboren
amb la FEFN i donen suport a les famílies nombroses
amb descomptes i avantatges, així com entitats avalades amb el Segell de Turisme Familiar.
La FEFN va voler fer un homenatge a totes elles i
agrair públicament la seva participació en l’objectiu
comú d’aconseguir que “Ser més costi menys”. Cada
entitat va rebre de la FEFN un reconeixement al seu
treball o col·laboració, que va ser lliurat pel secretari
d’Estat de Serveis Socials, Mario Garcés; la directora
general de la Família del Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat, Pilar Gonzálvez, i la directora de Gabinet de la Secretaria d’Estat de Turisme, Irene Lage.
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