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5 FANOC

EDITORIAL

EMILIA TARIFA
CARTA

PRESIDENTA DE FANOC

Després d’un any molt intens de treball a FANOC us fem partícips de 
la nostra Memòria d’Activitats 2018, en què veureu la gran quantitat 
d’esdeveniments i activitats que hem organitzat així com la nostra 
participació en actes als quals hem estat convidats i reunions amb 
organismes públics a què hem assistit, per fer arribar la vostra veu a 
totes les instàncies possibles.

Molts ens heu felicitat per la gran campanya de 
publicitat que despleguem en diferents mitjans de 
comunicació, amb diversos vídeos protagonitzats 
per una família sòcia. Es va preparar amb molt 
d’afecte amb la intenció de visibilitzar més les 
famílies nombroses catalanes i donar-nos a conèixer 
a totes aquelles que encara no sabien que hi ha una 
associació que reivindica els nostres drets, FANOC.

Aquesta campanya s’ha aprofitat també per renovar 
la pàgina web, butlletí, tríptic i revista, donar-los un 
aire més modern i actualitzat, fàcil de manipular i 
poder tenir tota la informació en un mateix lloc.

Gràcies a aquesta campanya hem augmentat el 
nombre de socis, famílies que s’han adonat que cal 
alçar la veu i que la millor manera és a través d’una 
associació que aglutini a tot aquest col·lectiu tan 
important per a la societat. Hem de formar una gran 
família en la qual ens sentim a gust per compartir els 
nostres problemes, situacions quotidianes, injustes 
moltes vegades, però que ens ajuden a dirigir el 
nostre treball.

Us hem volgut explicar al detall el nostre origen, 
el nostre finançament, el nostre projecte, treball 
i reivindicacions perquè el feu vostre i pugueu 
explicar a les altres famílies.

Treballem dur amb les empreses privades, 
incorporades al nostre Pla + Família, per obtenir 
importants avantatges i beneficis pensats en les 
nostres necessitats. Important que cada mes les 
reviseu ja que en algunes podeu estalviar fins a 120 € 
a l’any en alimentació amb un simple cupó mensual.

Tenim per davant un any ple d’objectius, amb 
noves eleccions que hem d’aprofitar per arribar 

directament al cor dels polítics, la preparació d’un nou Saló de famílies 
nombroses... tot pensat en facilitar la vida i en seguir en la defensa del nostre 
col·lectiu.

Davant el gran descens demogràfic som el futur i la solució, aconseguirem 
que apostin per nosaltres.

“Molts ens heu felicitat 
per la gran campanya de 
publicitat que despleguem 
en diferents mitjans de 
comunicació, amb diversos 
vídeos protagonitzats per 
una família sòcia. ”
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PRESENTACIÓ

Presentació 
de FANOC

   
   

PR
ES

EN
TACIÓ

         FANOC es va fundar al 1990 com una iniciativa social on, 
un grup de pares i mares de famílies nombroses, de forma totalment 
voluntària, va començar a mobilitzar-se per millorar la situació de les 
famílies nombroses.

Actualment el que va començar de forma totalment voluntària s’ha 
convertit en una entitat plural i del tot professionalitzada que compta 
amb el suport d’un equip de voluntaris format per més de 50 membres.

Desde els inicis FANOC ha sigut clau per impulsar la FEFN (Federación 
Española de Familias Numerosas) i constituir ELFAC (European Large 
Families Confederation), amb la què actualment compartim seu 

Quotes anuals 
de les famílies 

associades

48,6%

Subvencions 
públiques

41,2%

Subvencions 
privades

2,7%

Aportacions 
per publicitat 
o patrocinis

7,5%

 Com es finança FANOC? 
Els seus ingressos ordinaris arriben per tres vies: 

Personal

77%

Manteniment

15%

Altres activitats

8%

Les despeses són en:

Les nostres activitats principals 
són d’informació, assessorament, 
defensa de drets i cerca d’ofertes 

i serveis per a famílies nombroses.

Publicacions, sortides 
familiars, congressos…

Seu, subministraments 
i material de treball.
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PRESENTACIÓ

  L’Associació té com a finalitat essencial la protecció i defensa de la família 
nombrosa, i la promoció dels seus drets i interessos, en els termes que a 
continuació s‘especifiquen:

 Quines són les reivindicacions principals de FANOC? 

El dret a la llibertat de 
poder tenir els fills/es que 
hom desitgi en el projecte 

familiar escollit.

La no discriminació per 
raó del nombre de fills/es.

La igualtat d’oportunitats 
dels membres de famílies 
nombroses respecte a la 

resta dels ciutadans.

Reconeixement de la 
aportació de les famílies 

amb més fills al progrés del 
país amb la compensació 

solidària dels costos.

Equiparació progressiva 
amb les mesures de suport 
que reben les famílies amb 
fills en la resta de països de 

la Unió Europea.

Prioritat de les polítiques 
de prevenció: informació, 

educació, formació 
i orientació dels pares 

i les mares.

 Quines són les finalitats de FANOC? 

01Cooperar en la defensa, millora i 
perfeccionament dels drets atorgats a 

les famílies nombroses per la legislació vigent, 
gestionant, si fos precís, en els poders públics 
quantes modificacions es considerin oportunes en 
l’anomenada legislació.

02 Completar, si els seus recursos ho 
permeten, els beneficis atorgats per 

l’Administració, i aconseguir acords amb empreses 
o altres institucions en benefici de les famílies 
nombroses.

03 Representar a tots i cada un dels associats 
en les seves relacions amb l’Administració i 

amb les Entitats públiques o privades que tinguin 
encomanades funcions o prestacions relacionades 
amb les famílies nombroses.

04 Assessorar i informar als associats sobre 
els seus deures o drets en el que es 

refereix a la seva condició de família nombrosa, 
així com organitzar i/o oferir serveis a les famílies 
nombroses adequats a les seves necessitats.

05 Impulsar la protecció a la família nombrosa 
per mitjà de conferencies, seminaris, 

congressos, cicles culturals i altres actes públics, i 
per mitjà de la publicació de revistes, monogràfics i 
fulletons de divulgació.

06Instar i col·laborar en les iniciatives que 
ajudin a les finalitats exposades o a 

qualsevol altre de caràcter familiar, ni que fossin 
de índole general, amb especial atenció a les que 
s’adrecin a famílies en situació de vulnerabilitat 
social o amb infància en risc, així com a la protecció 
dels drets de de les famílies com a consumidores i 
usuàries de productes, bens i serveis.

07 Interposar qualsevol tipus de reclamacions 
davant organismes administratius i/o 

judicials en defensa de la família nombrosa i en 
general de les finalitats que persegueix l’Associació.

08Realitzar tots aquells fins que siguin 
conseqüència o complement dels enunciats.

*Queda exclòs tot ànim de lucre.



PRESENTACIÓ

 Altes de socis de 2018 

793  Aquest any 2018 hem augmentat molt el número
de socis ascendint a un total de 793 altes. Aquest fet
és degut en part, a que per primera vegada des de 
l’entitat hem realitzat una campanya de publicitat, 
però també gràcies als serveis que oferim des de 
FANOC, com per exemple el Pla+Família que ofereix 
descomptes i promocions molt beneficiosos pels 
nostres associats i per això varies famílies nombroses 
que els coneixen s’associen per a poder gaudir 
d’aquests avantatges 

Altes
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 Diversos perfils de socis 
 A FANOC hi ha diferents perfils de famílies 

nombroses associades entre elles famílies de parts 
múltiples, discapacitades o monoparentals.

121.408 
Famílies nombroses a Catalunya

12.493 
Famílies vinculades a FANOC

3.500 
Famílies associades amb quota

67.300 
Persones vinculades a FANOC

Famílies amb 
alguna discapacitat 14,5% dels socis

Famílies que han 
tingut parts múltiples 17,13% del socis

Famílies 
monoparentals 9% dels socis

450

375

415

518

611

423

793
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famílies nombroses

 +25 anys
lluitant per a les

01

Descomptes en els títols de transport 
de l’ATM i RENFE.

02

Bonus social d’electricitat universal 
amb un 25% de descompte.

03

Ampliació dels trams del cànon  
de l’aigua.

04

Bonificació en la quota íntegra de l’IBI 
en molts municipis.

05

Ampliació de la condició legal de la 
família nombrosa fins que el fill més 
petit arribi als 21 anys (o 25 si està 
estudiant).

06

Bonificació de 1.200€ en l’IRPF per a 
la categoría general ó 2.400€ per a la 
categoría especial. Per cada fill de més, 
600€ extra.

07

Descomptes en equipaments 
esportius, educatius i culturales.

08

50% de descompte en l’Impost de 
Matriculació de Vehicles.

09

Exempció de pagament de les tasses 
d’expedició del DNI o passaport.

10

Complement de maternitat en la pensió: 
augment del 10% per a les mares amb 
tres fills i del 15% amb 4 o més fills.

11

Bonificació del 45% en les quotes a 
la Seguretat Social al contractar una 
persona per la cura dels fills i de la llar.

12

Augment del permís de paternitat a un 
total de 5 setmanes per a tots el pares.

13

Descompte del 5% o del 10%, segons 
sigui la família nombrosa de categoria 
general o especial, en bitllets d’avió 
per a vols estatals.

Obligatorietat de fer un informe 
d’impacte en les famílies abans 
d’aprovar qualsevol llei.

14

...I continuarem 
gràcies al teu suport.

9 FANOC
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Atenció 
personalitzada  
i serveis als socis

A
TE

N
C

IÓ
 P

ERSONALITZADA

250  Amb més de 250 sol·licituds i consultes ateses 
al mes, a FANOC donem resposta a tots els 
dubtes sobre ajudes, tràmits, prestacions, etc., 
en relació amb la condició de família nombrosa. 
També ajudem i facilitem tota la informació 
necessària per a fer tots els tràmits. A més 
oferim a les famílies:

Sol·licituds 

Grups 
d’ajuda mútua

Els grups d’ajuda 
mútua ajuden a 
afrontar situacions 
gràcies a compartir-
les amb altres 
famílies que ja han 
passat per la mateixa 
vivència 

Mediació 
familiar

FANOC ofereix un 
espai neutral de 
diàleg on amb ajuda 
d’una mediadora les 
famílies poden trobar 
solució als seus 
conflictes 

Integració 
laboral 

Si ets família 
nombrosa i busques 
feina o necessites 
assessorament 
laboral, a FANOC et 
donem un cop de 
mà 

Assessoria 
jurídica

Si teniu algun problema 
jurídic relacionat amb 
la vostra condició de 
família nombrosa, els 
nostres advocats poden 
ajudar-vos amb una pri-
mera consulta gratuïta i 
preus especials 

A FANOC treballem amb un grup 
de voluntaris que ens ajuden en 
diverses tasques així com en activitats 
i esdeveniments que organitzem per 
a les famílies nombroses. Tenim tres 
tipus de voluntaris: 

 Voluntari eventual: Persona major 
d’edat, que no pot o no vol adquirir 
un compromís estable amb l’entitat i 
que participa de forma esporàdica en 
activitats definides i concretes.

 Voluntari permanent: Persona major 
d’edat, que adquireix un compromís 
estable amb l’entitat i que participa 
regularment de forma estable en 
activitats definides i concretes.

 Voluntari juvenil: Persona que 
compleix el requisit d’edat mínima per 
ser voluntari, que participa de manera 
lliure i amb un compromís estable. 
Compte amb l’acompanyament d’un 
voluntari veterà o d’un professional 

 Els voluntaris de FANOC  

SERVEIS
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SERVEIS

Comunicacions 
Des de FANOC a més de l’atenció personalitzada 
i d’atendre trucades, emails i consultes presencials de les 
famílies, mantenim una comunicació constant a través dels 
nostres canals com la pàgina web, newsletter, xarxes socials, 
revistes, etc. A través d’aquests canals facilitem que les 
famílies estiguin sempre informades de totes les novetats. 

 Xarxes socials 

Augment de 346 fans

346 

A les xarxes socials seguim en augment

Augment de 144 seguidors

144 

Total de seguidors

1.623

Tweets

+2.800 En el mes de juny 2018 
hem obert un perfil oficial a 
Instagram on també mantenim 
informades a les famílies de les 
novetats de l’associació d’una 
manera més visual 

Seguidors

200 

Publicacions

+120 

 Campanya de publicitat 

FANOC va començar el 
passat 17 de setembre una 
nova campanya de publicitat 
sota el lema “més és més”. 
La campanya amb un to 
optimista, anima a les famílies 
nombroses a associar-se per 
poder aconseguir més, tan a 
nivell d’ofertes d’empreses, 
com a nivell polític amb noves 
bonificacions i lleis per la 
defensa i ampliació dels seus 
drets. 

Dins de la campanya es 
poden veure 3 anuncis que 
fan referència a situacions 
quotidianes que es troben les 
famílies nombroses: 

 Roba heretada?, a nosaltres 
ens agrada dir-li vintage.

 Caos?, a nosaltres ens agrada 
dir-li sincronització.

 Temps perdut fent cues? A 
nosaltres ens agrada dir-li 

 multitasca. 

Amb aquestes frases 
comença cada anunci 
representant les situacions 
diàries que es troben les 
famílies nombroses: a l’escola 
els germans portant les 
motxilles i roba dels germans 
grans, esmorzant tota la 
família junta a la taula o fent 
cua per entrar al bany que 
està ocupat 

2018

4.300

20172016

3.954

3.423

11 FANOC
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 Nova web i butlletí  

La web de FANOC és un 
dels principals canals de 
comunicació amb les famílies 
nombroses. Aquest any 2018 
l’entitat ha posat en marxa en el 
mes de setembre una nova web 
més moderna i actualitzada, 
a on les famílies poden trobar 

 Nou tríptic informatiu  

Dins de les accions de la 
campanya també es va incloure 
la renovació del disseny del 
tríptic informatiu seguint la seva 
mateixa imatge. El nou tríptic  
conté la informació rellevant 
sobre la labor que fem des de 
l’associació d’una manera clara 
i ordenada. També informem 

 Revista Tres o Més de FANOC 

La revista de FANOC s’envia 
a totes les famílies associades 
semestralment. Amb una tirada 
de 4.000 exemplars és la única 
revista a Catalunya pensada 
específicament per a famílies 
nombroses. 

A través de la revista informem 
de totes les novetats i els temes 
d’interès d’una forma més 
esplaiada. També a la 

secció “què hem fet” 
expliquem amb detall les 
activitats de l’associació així 
com els congressos i salons 
de famílies nombroses que 
organitzem cada any. 

A la part final de la revista 
es troben els descomptes 
d’empreses de diversos sectors 
que oferim a totes les famílies 
associades 

fàcilment tota la informació que 
necessiten com les properes 
activitats familiars, últimes 
notícies i novetats, serveis pels 
socis, ofertes d’empreses, ajudes 
pel col·lectiu, etc. 

Aquesta nova web està 
adequada per a què es pugui 
veure bé tant a través de 

l’ordinador, com també a través 
del mòbil.

Seguint la mateixa línia de 
disseny de la web hem actualitzat 
també el butlletí de FANOC que 
enviem cada 15 dies a tots els 
nostres contactes que són més 
de 14.000 emails de famílies 
nombroses sòcies i no sòcies 

de totes les coses que hem 
aconseguit a través dels més 
de 25 anys que portem 
treballant pel col·lectiu 
de famílies nombroses. 
I les famílies si volen 
més informació hem 
reservat la última pàgina del 
tríptic per a què puguin donar-
nos les seves dades i poder  
resoldre tots els seus dubtes 

78% 
de nous usuaris

+ de 10.000 
Visites al mes

+14.000
Emails de famílies

SERVEIS



Emails de famílies

SERVEIS
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Les delegacions locals de FANOC 
 Actualment a FANOC tenim 

11 delegacions locals a diferents 
municipis i províncies de 
Catalunya per a poder donar 
suport a les famílies nombroses 
d’una manera més propera.

Cada delegació està 
representada per un/a o més 
delegats/des que des del seu 
municipi impulsa i apropa 
FANOC a l’administració local, 
als comerços i serveis de la 
zona i també promociona 
possibles activitats de lleure 
que es realitzen en les localitats 
de la zona.

 Delegats/des 

 Girona
Rafael Fábrega
Jordi Sauleda

 Lleida
Maria Gimeno
Jordi Ferraz

 Rubí
Lorena Ruiz

 Maresme/Mataró
Verónica Moreno 
Guillermo Lisbona

 Matadepera
Estel Riera
Lourdes Rios

 Val d’Aran
Ramon Ros

 Reus
Pere Aluja
Elisa Boza

 Terrassa
Oriol Palet
Emma Sanchez

 Sant Cugat del Vallés
Ramón Farré Gaudier
Cristina Montesó

 Vic
Manel Martínez
Marta Mañes

11
Delegacions locals

Els delegats/des tenen un 
paper molt important ja 
que per la seva proximitat 
amb les famílies fan arribar 
a FANOC els suggeriments i 
les inquietuds dels socis i de 
les famílies nombroses dels 
municipis. També són els què 
es dirigeixen als responsables 
de l’administració local i 
exerceixen d’interlocutor de 
FANOC,  a fi de defensar 
els interessos de les famílies 
nombroses. Així mateix, 
s’encarreguen d’informar als 
comerços de la zona del servei 
de FANOC “Pla + família” per 

a què s’adhereixin i realitzin 
descomptes per a les famílies 
nombroses de FANOC.
 
Des de l’associació donem 
tot el nostre suport a les 
delegacions facilitant tot 
el material informatiu que 
necessiten i per això cada any 
realitzem una o dos trobades 
per a mantenir un canal 
obert i transparent sobre les 
necessitats que puguin tenir i 
per a rebre els suggeriments i 
noves idees que ens proposin 
per a arribar a les famílies a 
nivell més local.  

Maresme
Matadepera

Terrassa
Barcelona

Rubí
Sant Cugat

Girona

Val d’Aran

Lleida

Baix Camp

Osona
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Banc de material 
infantil i familiar 
 Un dels serveis que oferim 

des de FANOC a les famílies 
nombroses és el banc de 
material infantil i familiar que 
consisteix en una plataforma 
d’intercanvi gratis de material 
de primera necessitat per 
als primers anys de vida dels 
més petits de la casa: cotxets, 
bressols, cadiretes, etc.

Es tracta d’un grup 
d’intercanvi a la xarxa social 
de Facebook que compte 
amb més de 400 famílies que 
són membres i que participen 
oferint materials que ja no 
utilitzen o demanant quelcom 

Més àgil. Amb fotos. Podràs oferir 
o demanar 
material.

Més 
descriptiu.

que necessiten pels seus 
fills/es. 

Així mateix, aquesta 
plataforma està oberta als 
serveis socials de tots els 
ajuntaments de Catalunya 
i des de l’associació rebem 
diverses trucades de 
treballadors/es socials que 
contacten amb nosaltres 
quan alguna família amb 
pocs recursos necessita 
materials infantils o també 
en alguns casos específics 
que necessiten cotxets per 
bessons o trigèmins que 
sempre són més costosos 



SERVEIS

15 FANOC

Agraïments 

 La família Domenech-
Borrell han estat la imatge 
visible de la campanya en 
tots els anuncis i també en 
totes les imatges utilitzades 
en els nous materials de 
promoció de FANOC.

La família Farré-Gaudier – 
Montesó són els delegats de 

Sant Cugat i es van prestar 
a deixar casa seva  per a 
realitzar el rodatge dels 
anuncis de televisió. 

També varies famílies van 
participar al càsting que 
vam organitzar des de 
FANOC  en el mes de Juliol 
juntament amb l’empresa 

La campanya de publicitat per donar a conèixer FANOC ha comptat amb la participació 
de diverses famílies nombroses sòcies que ens han ajudat voluntàriament durant el seu 
procés de realització. 

de producció dels anuncis 
per a poder seleccionar la 
família que seria finalment la 
protagonista dels anuncis 

A tots/es ells/es els hi volem agrair la seva col·laboració 
voluntària per a treure endavant aquest projecte i així ajudar-nos 
en la difusió de la tasca que fem des de l’entitat.



Activitats 
i esdeveniments

A
C

TI
V

IT
AT

S FAMILIARS

FANOC al llarg de l’any realitza diverses activitats familiars 
a llocs d’oci, congrés, saló de famílies nombroses o sessions 
informatives a diversos municipis. Cada mes hi ha alguna 
sortida 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, organitzem també actes amb 
les empreses col·laboradores com la jornada al IESE o 
l’esmorzar de Nadal.
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 El parc es va unir a la celebració fent el ‘Dia de 
les Famílies Nombroses’, amb entrada gratuïta 
als menors de 16 anys i un 30% de descompte 
als adults que siguin membres de família 
nombrosa. L’acte va ser patrocinat pel Consorci 
de la Zona Franca i Mutua General de Catalunya.  

El lema del congrés, organitzat per FANOC va 
ser  “Famílies Nombroses, més és més”. Amb 

8è Congrés de Famílies 
Nombroses de Catalunya

El diumenge 3 de juny es va celebrar el 8è Congrés de Famílies 
Nombroses de Catalunya al Parc Tibidabo. 

aquest lema FANOC va voler donar a conèixer 
el fet que amb les famílies grans tot suma, ja 
que hi ha més despeses, però també hi ha més 
rialles, més diversió, més ajuda a casa, etc.  Qui 
millor per explicar-ho que Rosa Pich, mare de 
18 fills i l’encarregada de la conferència que es 
va realitzar en el congrés. Sota el títol “Com ser 
feliç amb 1, 2, 3… fills” Rosa Pich ens va revelar  
com es pot ser feliç “i passar-s’ho bomba” amb 

DESTACATS
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els fills, una conferència que va estar plena 
d’anècdotes divertides i reals del seu dia a dia 
com a gran família nombrosa.

L’acte va tenir lloc de 10h a 12h a la sala d’actes 
del Parc i va constar en primer lloc de la 
conferència de Rosa Pich i seguidament es va 
realitzar l’entrega dels 8è premis FANOC.

Finalment, les conclusions i la cloenda van ser 
a càrrec de Francesc Iglesies, secretari d’Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya; 
Emilia Tarifa, presidenta de l’Associació de 
Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) i 
Nana Corredera, membre de la junta directiva 
de l’Associació de Famílies Nombroses de 
Catalunya (FANOC) 

Activitats 
d’oci realitzades 

Algunes de les activitats a llocs d’oci amb descompte pels socis i /o 
famílies nombroses que hem organitzat des de l’entitat aquest 2018 són: 

1  Palau de la música 
(Big Bang Beethoven, Músiques del món,  
Jazz en viu...swing, etc.)
30% de descompte als socis

2  Museu de la Xocolata
20% de descompte als socis

3  Centre d’apropament a la Natura
50% de descompte als socis

4  Zoo de Barcelona
Menors de 18 anys entrada gratuïta, adults 
50% de descompte (famílies nombroses)

5  CaixaFòrum Barcelona
50% de descompte als socis

6  Parc Aquàtic Aquadiver i Water World 
Entrada individual a 10€ màxim 60€ per 
família per a socis

7  Aquàrium de Barcelona
5 euros de descompte per cada entrada 
pels socis

1

2

3

4

5

6

6

7

 Empresa
FestaMusic Grup per la seva aposta per 
a les activitats de lleure en família i el seu 
suport a FANOC.

 Publicitat: 
DANONE, per la positiva 
imatge de la familia a l’anunci  
#ExtraordinariaNormalidad. 

 Institució
Vacances en Família (XANASCAT: Xarxa 
d’Albergs de Catalunya) per facilitar les 
vacances de les famílies nombroses.

 Personalitat
Victòria Cardona, per la seva labor per 
difondre i formar en els valors familiars.
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1a Jornada sobre 
empresa, família 
i societat al IESE 

El 14 de juny FANOC 
juntament amb El Centre 
Internacional d’investigació 
Work and Family (ICWF) de 
l’IESE vam celebrar la primera 
Jornada sobre empresa, 
família i societat amb més 
de 200 assistents del món 
empresarial i associatiu. 

La jornada, que va portar 
per nom “Empresa i Família 
aliats o enemics?” va tenir 
lloc a l’IESE de Barcelona i va 
comptar amb la participació 
de destacats ponents de 
l’àmbit empresarial, social, 
polític i acadèmic 

Reunió amb les 
delegacions locals 
e inauguració de la 
nova delegació de 
Vic-Osona

El dissabte 10 de març es va 
realitzar una reunió a la seu 
de FANOC de Barcelona 
amb les delegacions de 
Reus, Rubí, Matadepera, 
Sant Cugat; i també van 
assistir els nous delegats a 
Vic-Osona que són Manel 
Martínez i Marta Mañes 

Sessió informativa 
sobre famílies 
nombroses a Reus 

A l’octubre FANOC va 
organitzar una sessió per 
informar a les famílies 
nombroses de tots els 
avantatges i prestacions 
als què tenen dret i també 
solucionar consultes i dubtes. 
A l’acte on van assistir les 
regidores de Benestar i 
d’Ensenyament de Reus, 
Monserrat Vilella i Dolors 
Sardà 
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Entrega de dos 
segells de turisme 
familiar 

FANOC va realitzar l’entrega 
del segells de turisme de 
la FEFN al Parc Samà de 
Tarragona i a l’escola d’esquí 
Kid’s Baqueira 

19 FANOC

Esmorzar amb les 
empreses amigues 
de FANOC 

El 5 de desembre vam 
organitzar un esmorzar de 
Nadal a la seu del carrer Balmes 
de Barcelona amb les empreses 
amigues que col·laboren amb 
l’entitat. 
Una veintena de persones 
que formen part d’empreses 
col·laboradores amb FANOC 
han assistit a la trobada. Les 
empreses participants han 
sigut: Orson Rent, BBVA, 
Factor Essencial, Aegon, Kia, 
General Optica, Highland 
School, Raquis, Mutua General 
de Catalunya, Carhaus, 
Illa Fantasia, Catalunya en 
Miniatura, Quadis i Agudells 
Assessors.

Gran Sorteig 
de Nadal 

A finals d’any vam voler 
premiar el suport dels socis 
i vam organitzar el Gran 
sorteig de Nadal on diverses 
empreses que col·laboren 
amb FANOC ens van cedir 
regals que vam sortejar entre 
tots els nostres associats. Un 
total de 20 regals que van 
rebre els socis afortunats 
que eren des de entrades 
al teatre, caixes de fruites, 
cistelles de Nadal o cupons 
de regal per compres a 
diverses botigues 

Durant l’acte es va explicar la 
labor realitzada per FANOC 
l’últim any, nous projectes 
de cara a 2019 i els resultats 
de l’estudi de la radiografia 
de les famílies nombroses a 
Catalunya 



Reunions amb 
organismes públics  
i participació 
en actes

R
E

U
N

IO
NS I E

SDEVENIMENTS
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ACTES

FANOC ens vam 
reunir el passat 12 
d’abril amb Pere

Torres, Director General de 
l’ATM i posteriorment el 9 
de maig amb Ricard Font, 
Secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat de la Generalitat de 
Catalunya.

Durant la reunió es van 
tractar possibles millores per 
al col·lectiu de les famílies 
nombroses. També es van 
revisar els descomptes i 
tarifes que hi ha actualment 
en el transport per a famílies 
nombroses: 20% de dte. 
per famílies nombroses de 
categoria general / 50% de 
dte. per família nombrosa 

especial en les targetes 
T-MES, T-TRIMESTRE, T-JOVE 
i la T- 70/90. 

Per altra banda, vam demanar 
de poder ampliar o incloure 
noves bonificacions tarifàries 
per a les famílies nombroses 
en els títols de transport 
existents com la T-10 

El 20 de maig 
ens vam reunir 
amb Esther 

Salat, Regidora delegada 
d’Educació, Universitat, 
Família i Recursos Humans de 
l’Ajuntament de Sant Cugat 

i amb Jordina Puntí Cap de 
servei d’Innovació Cultural, 
Patrimoni Històric i Turisme 
de l’Ajuntament de Sant 
Cugat. 

Durant la reunió es 
van analitzar les noves 
ordenances fiscals de 2018 
per saber com ha afectat la 
nova tarifació social a l’hora 
d’establir les bonificacions 
a les famílies nombroses del 
municipi. També l’associació 
vam demanar el número de 
famílies que es van beneficiar 
en el 2018 del descompte de 
l’IBI i quin % representa del 
total de famílies nombroses 
del municipi, que eren a data 
de la reunió 2.426 famílies 
nombroses 

El passat 23 de 
maig ens vam reunir 
amb Angel Ros, 

alcalde de l’Ajuntament de 
Lleida i Xavier Rodamilans, 
Regidor de les polítiques 
per als drets de les persones 

amb l’ATM

amb l’Ajuntament 
de Sant Cugat

R E U N I Ó

R E U N I Ó

amb l’Ajuntament 
de Lleida

R E U N I Ó
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FANOC vam 
participar el passat 
4 d’octubre en una 

jornada sobre “L’ètica a tres 
bandes”,organitzada per 
Beethik.

Durant la jornada diversos 
ponents van reflexionar 

FANOC és una 
entitat adherida 
a la xarxa NUST 

(Nous Usos del Temps) 
de Barcelona i per això 
participem activament en 
totes les jornades i actes 
organitzats durant l’any per 
l’entitat. 

El Pacte del Temps de 
Barcelona demana la 
implicació de l’Ajuntament 

de l’Ajuntament de Lleida.  
Durant la reunió des de 
l’associació vam exposar les 
10 demandes per a què Lleida 
sigui una ciutat “amigable 
amb les famílies”. Des de 
l’Ajuntament de Lleida van 
explicar que ja es treballa 
en diversos punts de les 
demandes amb bonificacions 
per a famílies nombroses 
en el rebut de l‘Impost de 
Béns Immobles (IBI), en les 
taxes de les escoles bressol 
o en activitats municipals 
educatives i esportives  

a la jornada sobre 
“Ètica a tres bandes”

P A R T I C I P A C I Ó

sobre com avançar cap a 
un model de negoci ètic 
i responsable, des del 
diàleg a tres bandes entre 
tres funcions clau a les 
organitzacions: la direcció 
d’RSE, la direcció de 
compliance i la direcció de 
persones.

Per finalitzar la jornada, es 
va realitzar una dinàmica 
de grup, on a través d’un 
cas pràctic, els participants 
van haver de deliberar 
i consensuar quines 
podrien ser les millors 
decisions a prendre i van 
poder experimentar els 
avantatges d’introduir 
l’ètica en aquesta pressa de 
decisions 

en les sessions 
organitzades per la 
xarxa NUST (Nous Usos 
Socials del Temps)

P A R T I C I P A C I Ó

de Barcelona, de les 
organitzacions socials i 
econòmiques de la ciutat 
(empreses, associacions, 
fundacions, agents socials, 
col·legis professionals, xarxes, 
grups...) i de les persones a 
títol individual per actuar de 
forma conjunta en l’avenç 
d’una organització social del 
temps que doni resposta 
efectiva als múltiples i 
diferents interessos propis 
d’una gran ciutat tant diversa 
i activa 

Les Jornades van 
tenir lloc a l’octubre 
a l’auditori FIATC 

de Barcelona sota el títol 
“Per què les dones i les 
famílies tenen menys fills” 
i van ser organitzades per 
la Plataforma per la Família 
Catalunya-ONU. 

Dotze experts de diferents 
àrees van exposar sobre les 
causes del descens tan llarg i 
intens de la natalitat, i sobre 
les accions que poden ajudar 
a revertir la situació. Per part 
de FANOC va intervenir el 
seu director, Raul Sanchez. 
I també van participar la 
presidenta i el secretari de 
l’associació, Emilia Tarifa i 
Pau Saumell 

a les I Jornades 
sobre Natalitat

P A R T I C I P A C I Ó
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El passat dimecres 
31 d’octubre FANOC 
ens vam reunir amb 

l’equip de gerència d’economia 
de l’Ajuntament de Barcelona 
per estudiar la problemàtica 
plantejada en la bonificació de 
l’IBI per a les famílies nombroses 
que viuen en habitatges de 
lloguer, degut a que el Ministeri 
d’Hisenda considera que haurien 
de incloure’s en la Declaració 
de la Renda. Si fos així afectaria 
negativament a moltes famílies, 
que haurien de tributar més a 
causa d’aquesta bonificació.

La única manera d’evitar que 
s’hagi de declarar la bonificació 
de l’IBI és que s’acrediti clarament 
que es tracta d’una ajuda social, 
i per tant que es mesura a través 
dels ingressos familiars, i no com 
ara a través del valor cadastral de 
l’immoble.

Per això, vam estudiar les possibles 
fórmules per a establir un criteri 
de percentatge de bonificació 
segons els ingressos, de manera 
que no perjudiqui el nombre de 
famílies que actualment reben 
aquesta bonificació, i que es 
pugui millorar incloent més 
percentatge de bonificació per 
a les famílies nombroses que 
disposin de la categoria especial 
(cinc fills o més) 

amb l’Ajuntament 
de Barcelona per 
tractar el tema de l’IBI

R E U N I Ó

amb el Coordinador del 
Govern per l’impuls a la 
Reforma Horària

R E U N I Ó

FANOC ens vam 
reunir el passat 20 
de desembre al 

Palau de la Generalitat amb 
Alexis Serra, Coordinador 
del Govern per a l’impuls 
a la Reforma Horària. La 
reunió forma part de la 
ronda de trobades que 

s’estan fent amb les entitats 
signtàries del Pacte per 
a la Reforma Horària per 
revisar el programa d’acció 
amb l’objectiu de l’any 2025 
com a culminació de la seva 
implantació.

A la trobada es va posar de 
manifest  la important relació 
entre els hàbits horaris per 
a la conciliació de la vida 
familiar i com una de les 
causes de l’actual i greu crisi 
de natalitat que patim al país.

Per part de FANOC ens vam 
comprometre a procurar 
seguir fent pedagogia de 
les mesures del Pacte per 
a la Reforma Horària i ens 
vam posar a disposició del 
Coordinador del Govern per 
a treballar sobre els aspectes 
específics que afecten 
al col·lectiu de famílies 
nombroses 
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El 20 de setembre 
ens vam reunir amb 
Meritxell Budó, 

vicepresidenta de la Diputació 
de Barcelona. Alguns temes 
que vam tractar a la reunió 
van ser la Xarxa de Municipis 
Family-Friendly i el conveni de 
col·laboració de FANOC amb 
la diputació 

amb la Diputació 
de Barcelona

R E U N I Ó

La Regidora de 
L’Ajuntament de 
Barcelona, Irma 

Rognoni, ens va visitar al 
novembre a la seu de FANOC 
del carrer Balmes i vam tenir 
una reunió per a posar en 
comú projectes de futur i 
possibles col·laboracions amb 
l’Ajuntament 

amb 
Irma Rognoni 

R E U N I Ó



Pla+Família 
de FANOC 
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Un dels serveis més interessants que oferim des de 
FANOC és el PLA + FAMÍLIA, un ventall d’avantatges i 
beneficis que ofereixen empreses i comerços de tots els 
sectors, pensades per a les famílies nombroses.

Aquestes empreses que són “amigues de FANOC” són 
empreses coneixedores i sensibles amb el col·lectiu 
que representem amb les qui establim una relació 
basada en el respecte i la confiança per compartir i 
desenvolupar experiències d’interès, tant de tipus social 
com  econòmic, treballant en comú per les famílies 
nombroses.

Durant el 2018 hem mantingut múltiples reunions amb 
empreses comerços i establiments de diferents sectors 
per arribar a acords i preus especials per a les famílies 
nombroses associades. Un total de 45 empreses s’han 
incorporat aquest any al Pla+ Família sumant un total 
de 323 empreses de nivell estatal, autonòmic i local, 
que ofereixen ofertes a les famílies nombroses. 

A continuació podeu veure les empreses d’àmbit estatal 
i autonòmic que han format part del Pla+Família durant 
el 2018:
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EMPRESES

45
Empreses s’han incorporat 
aquest any al Pla+ Família 

323
Empreses que formen 
el Pla+ Família 



EMPRESES
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FANOC 
en els mitjans de 
comunicació 
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Aquest any 2018 hem seguit treballant per a ser la veu de 
les famílies nombroses en els mitjans de comunicació de 
Catalunya. D’aquesta forma traslladem les necessitats i 
reivindicacions del col·lectiu davant la opinió pública.

 Alguns dels mitjans on 
s’han mostrat aquestes 
reivindicacions són el diari 
del Segre on van entrevistar 
a la delegada de Lleida Maria 
Gimeno, a la televisió  Betevé 
explicant les poques ajudes que 
tenen les famílies nombroses 
tenint en compte tot el què 
aporten a la societat, també 
vam explicar els serveis que 
oferim des de l’associació pel 
col·lectiu, entre d’altres.

Reportatge a tv3 sobre 
les famílies nombroses a Catalunya

 A principis de 2018 la 
cadena de televisió tv3 es 
va posar en contacte amb 
FANOC ja que estaven 
interessats en realitzar un 
reportatge juntament amb 
l’associació i també amb 
diferents famílies nombroses.  
Les protagonistes van ser tres 
famílies: la família Sarsanedas-
Mestre amb 9 fills/es, la 
família Lopez-Romero amb 
5 fills/es i la família Guilanya-
Loscos amb trigèmins. 

Així mateix, es va explicar 
la lluita que portem des 

de FANOC de fa anys per 
a recuperar  la prestació 
universal  per a filla/a a 

càrrec que la Generalitat  
de Catalunya va suprimir 
l’any 2011 

Així mateix hem col·laborat 
en diferents reportatges 
sobre famílies en els mitjans 
de La Xarxa comunicació 
local, documental d’Antena 
3 sobre nous models de 
família, reportatge sobre 
famílies a Betevé i programa 
REPOR de TVE. També hem 
participat en programes 
de ràdio de La COPE, 
Catalunya ràdio, ràdio Sant 
Boi i Cadena SER 



FANOC   
forma part 

Observatori Català de la Família

Grup de Treball de Família 
del Consell Municipal de Benestar 

Social de Barcelona



www.fanoc.org


