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EDITORIAL

EMILIA TARIFA
CARTA

PRESIDENTA DE FANOC

Os hacemos llegar la memoria 2019 de FANOC a vuestros hogares, un 
año bien aprovechado en cuanto a logros de antiguas reivindicaciones 
de FANOC como la consecución del Bono social eléctrico, el aumento 
del permiso de paternidad y sobre todo el mantenimiento de la 
categoría especial hasta el último hijo.

En la presentación os hemos querido explicar cómo se financia 
FANOC, como podéis ver casi el 50% es a través de las cuotas, 

pero seguimos estando por debajo de nuestro objetivo ya 
que lo ideal sería que fuera el 100% y así no depender de 

las subvenciones, que siendo muy importantes, a veces 
fluctúan según el color político.

Es importante que se mantiene el número de altas y 
aquí es donde seguimos pidiendo vuestra necesaria 
colaboración, el boca-boca es crucial para que 
animéis a familias amigas a que nos conozcan y se 
beneficien de nuestra labor.
Muchos de vosotros no habéis dudado en contactar 
con FANOC, más de 3.000 consultas de diferentes 

tipos en las que esperamos haber podido ayudar a 
encontrar la solución.

Os invito a seguirnos en las distintas redes sociales si no lo 
hacéis ya, para estar informados de todo lo que hacemos, 

además de que os llega, quincenalmente, nuestro Boletín con 
las últimas noticias y salidas familiares que se preparan con tanto 
cariño y que tan buena respuesta tienen.
La actividad estrella del 2019 fue el 5º Salón de Familias 
Numerosas, que aún coincidiendo con unas fechas revueltas 
políticamente, no impidió que vosotros respondierais tan 
generosamente apoyándonos con vuestra visita, más de 4000 
personas.

Tenemos que poner en alza la gran labor que hace nuestro 
equipo de voluntarios de asesoramiento e información en todas 
las actividades donde son requeridos.

Ya sabéis que uno de los papeles más importantes que 
tenemos es a nivel político, haciéndoles llegar todas nuestras 
reivindicaciones, y no desaprovechamos ocasión, esta vez fue 
ante las elecciones municipales de mayo.

Seguimos trabajando con mucho énfasis a nivel empresarial, 
buscando acuerdos ventajosos para vosotros, ya hay 63 nuevas 
empresas que colaboran y hacen distintos tipos de descuentos a 
los socios.

FANOC sigue siendo el altavoz y voz de las Familias Numerosas 
tanto a nivel político, social como en todos aquellos medios de 
comunicación que quieren transmitir nuestro mensaje.

Seguiremos al pie del cañón, con vuestro apoyo y respaldo y con 
el trabajo de todos los que formamos la gran familia de FANOC 

“Tenemos que poner en 
alza la gran labor que 
hace nuestro equipo de 
voluntarios de asesoramiento 
e información en todas 
las actividades donde son 
requeridos.”
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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%

 Com es finança FANOC? 

Ingressos

Les nostres activitats 
principals són d’informació, 

assessorament, defensa 
de drets i cerca d’ofertes 

i serveis per a famílies 
nombroses.

01

Subvencions 
públiques

41,2%

Subvencions 
privades

2,7%

Aportacions 
per publicitat 
o patrocinis

7,5%

Despeses

Personal

77%

Seu, subministraments 
i material de treball.

Manteniment

15%

Publicacions, sortides 
familiars, congressos…

Altres activitats

8%
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famílies nombroses

30 anys
lluitant per a les

...I continuarem 
gràcies al teu suport.

Descomptes en els títols de 
transport de l’ATM, RENFE  
i a l’Aerobus de Barcelona.

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

Ampliació dels trams del cànon  
de l’aigua.

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

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

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.

Descomptes en equipaments 
esportius, educatius i culturales.

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

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

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

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

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

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.
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 Altes de socis de 2019 

792  Aquest any 2019 hem tingut pràcticament el 
mateix número d’altes que en el 2018 amb un total 
de 792 noves altes de socis. És una dada positiva ja 
que l’any anterior va ser la màxima pujada que hem 
tingut mai gràcies a la campanya de publicitat que 
vam realitzar i que va constar de diverses accions. 
Aquest any 2019 hem mantingut un número d’altes 
similar sense aquesta campanya però amb d’altres 
accions promocionals. Un exemple és el descompte 
en la quota de soci a totes aquelles famílies que es 
van associar durant la 5a edició del Saló de Famílies 
Nombroses de Catalunya celebrat els dies 26 i 27 
d’octubre 

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

13.647  
Famílies amigues de FANOC*
*Famílies inscrites per donar suport i rebre informació

3.493
Famílies associades amb quota

40.941 
Persones vinculades a FANOC

Famílies amb 
alguna discapacitat 

Famílies que han 
tingut parts múltiples 

Famílies 
monoparentals 

450

375

415

518

611

423

793

2019 792

dels socis
9%

dels socis
17,3%

dels socis
14,5%
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Atenció 
personalitzada  
i serveis als socis

A
TE

N
C

IÓ
 P

ERSONALITZADA

+3.000
 FANOC  durant el 2019 ha atès més de 3.000 sol·licituds 

i consultes de tot tipus de dubtes sobre ajudes, tràmits, 
prestacions, etc., en relació amb la condició de família 
nombrosa. Aquest any les consultes que més hem rebut són 
sobre la deducció fiscal de 1.200 euros per a les famílies 
nombroses, el títol de família nombrosa en cas de separacions 
i famílies enllaçades, i la bonificació de l’IBI en els diferents 
municipis 

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 

SERVEIS

02

A més oferim a les famílies

Mediació 
familiar
 FANOC ofereix un 

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

Assessoria 
jurídica
 Si teniu algun problema 

jurídic relacionat amb la 
vostra condició de família 
nombrosa, els nostres 
advocats poden ajudar-
vos amb una primera 
consulta gratuïta i preus 
especials 
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 Aquest any el grup de voluntaris de FANOC ha treballat en 
diversos esdeveniments organitzats per l’associació al llarg de 
l’any. Per exemple, a la sortida del Zoo de Barcelona informant 
a totes les famílies nombroses dels serveis que oferim des de 
l’associació i també vetllant per a què es respectin les normes 
del Zoo així com en el Dia de les Famílies Nombroses al 
Tibidabo on posem cada any un estand i els voluntaris informen  
a les famílies assistents sobre l’associació. 

Finalment, aquest any s’ha requerit una gran feina de l’equip 
de voluntaris en el 5è Saló de Famílies Nombroses celebrat 
els dies 26 i 27 d’octubre, on un equip de 15 voluntaris es va 
encarregar de diverses feines com preparar les bosses pels 
assistents, controlar l’entrada a la fira, informar sobre tots els 
dubtes de les famílies, vetllar per a què els tallers i activitats es 
desenvolupessin correctament, etc 

 Els voluntaris de FANOC  

01

02 03

01. Voluntaris del 5è Saló 
de Famílies Nombroses de 
Catalunya.

02. Voluntaris en el Dia de 
les Famílies Nombroses 
en el Parc d’Atraccions 
Tibidabo.

03. Voluntaris en el Dia de 
les Famílies Nombroses en 
el Zoo de Barcelona.

SERVEIS
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SERVEIS

Comunicacions 
Una atenció propera amb les famílies nombroses a través 
del telèfon, email i presencialment però també a través dels 
nostres canals com la pàgina web, newsletter, xarxes socials, 
revistes, etc., on  intentem que les famílies estiguin sempre 
informades de totes les novetats que es realitzant des de 
l’associació i també de tot allò que els hi pot ser d’interès 

 Xarxes socials 

Seguidors a facebook

+5.000 

A les xarxes socials seguim en augment:

Augment de 114 seguidors

114

Total de seguidors

1.737 

Tweets

+3.900

Des del 2018 que vam obrir 
una compte a la xarxa 
social instagram i hem anat 
augmentar de seguidors. Des 
de la compte hem aprofitat 
els esdeveniments com el Saló 
de Famílies Nombroses per 
a fer videos en directes dels 
esdeveniments i espectacles 
com per exemple l’espectacle 
que va fer Festa Music que vam 
retranmetre en directe 

Seguidors

300 

Publicacions

355 

2018

4.300

20172016

3.954

3.423

2019

5.083

 Publicacions més exitoses 
Algunes de les publicacions a les xarxes socials que han tingut més 
visualitzacions, comentaris i “likes” han sigut:

El Dia de les Famílies Nombroses al parc d’atraccions Tibidabo

La notícia en què expliquem que FANOC 

aconsegueix que l’Airbus de Barcelona faci 

descomptes a les famílies nombroses. 
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 Web de FANOC 

La web de FANOC és un 
dels principals canals de 
comunicació amb les famílies 
nombroses a on poden trobar 
fàcilment tota la informació que 
necessiten com les properes 

68,8%  
de nous usuaris

+5.000  
Visites a la setmana

activitats familiars, últimes 
notícies i novetats, serveis pels 
socis, ofertes d’empreses, ajudes 
pel col·lectiu, etc. 

Així mateix, és el portal que 
dóna accés a l’alta com a soci, 
on les famílies interessades 

en fer-se socis poden accedir 
el formulari de registre i 
també a tota la informació 
necessària. Així mateix, la web 
està adequada per a què es 
pugui veure bé tant a través de 
l’ordinador, com també a través 
del mòbil 

SERVEIS

15.000
Emails de famílies

 Butlletins 
També trobem el butlletí de FANOC que enviem cada 15 dies a 
tots els nostres contactes que actualment han augmentat a 15.000 
emails de famílies nombroses sòcies i també amics de FANOC. Així 
mateix cada mes s’envien especials sobre activitats familiars que 
organitzem amb descompte, concursos, sortejos, noves ajudes, etc. 

D’altres publicacions divertides sobre famílies 
nombroses o també les que fan referència als “Dies 
Mundials” com el “Dia Mundial contra el càncer 
infantil” que es van organitzar diverses xocolates 
solidaries a tota Catalunya per a la investigació 
d’aquesta malaltia a l’Hospital Sant Joan de Déu. 

FAMíLIES
NOMBROSES
DE CATALUNYA

Salo de

|  5a edició

Col·labora

26-27 d'octubre de 2019  |  Fira de Barcelona (Montjuïc)

Les diverses publicacions 

sobre el 5è Saló de Famílies 

Nombroses celebrat el 26 

i 27 d’octubre a Fira de 

Barcelona i amb entrada 

gratuïta per a totes les 

famílies nombroses. 
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 Revista Tres o Més 
 de FANOC 

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

La darrera revista de 2019 
va estar plena de temes 
interessants per a les famílies 
com l’article sobre l’ús de les 
noves tecnologies digitals 
en els nens/es, els cupons-
descompte per a les famílies 
i un recull de trobades 

electorals amb els partits 
polítics on ens expliquen les 
seves propostes en quan a 
família. 

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

38

FANOC (Famílies Nombroses de Catalunya)Juny de 2019 • www.fanoc.org

tres
o més

Nous cupons descompte P12  Trobades electorals per a l’alcaldia de Barcelona P22 Racó dels nens P38

T’ESPEREM EL 26 I 27 D’OCTUBRE AL SALÓ DE FAMÍLIES 
NOMBROSES A FIRA 

DE BARCELONA!
ENTRADA GRATIS A 

SALOFAMILIESNOMBROSES.COM 

Exemplars

4.000

 Web del 5è Saló de 
 Famílies Nombroses 
Els dies 26 i 27 d’octubre 
FANOC va celebrar el 5è Saló 
de Famílies Nombroses de 
Catalunya i per poder informar 
de l’esdeveniment  es va crear 
una web específica del saló 
mig any abans. En aquesta web 
es van informant de totes les 
novetats, empreses expositores, 
tallers i activitats que es 
realitzaran, sortejos i tot el què 
té a veure amb l’esdeveniment 
d’aquell cap de setmana 

 Nova tassa de FANOC 
Aquest any FANOC ha realitzat 
tasses d’estil “vintage” amb 
el seu logotip com a regal 
corporatiu. Durant el 5è Saló 
de Famílies Nombroses es va 
realitzar una campanya en què 
es van regalar aquestes tasses a 
totes les famílies que es van fer 
sòcies de l’entitat aquells dies 

SERVEIS
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Banc de material 
infantil i familiar
 Aquesta iniciativa 

proporciona a les famílies 
amb diversos fills/es material 
de primera necessitat: 
bressols, cotxets, etc. de 
forma gratuïta gràcies 
a les donacions d’altres 
famílies que el tenen en bon 
estat i no ho necessiten. 
La plataforma ubicada en 
un grup de facebook, és 
totalment gratuïta i la única 
condició és que un cop ja 
no utilitzin el material cedit 

Més àgil Amb fotos Podràs oferir 
o demanar 
material

Més 
descriptiu

puguin posar-lo de nou al 
servei d’una altra família que 
ho necessiti.

Actualment tenim en el Banc 
de Material 512 membres 
que participen d’aquesta 
iniciativa. 

Aquest any 2019 el grup a 
facebook ha tingut 41 anuncis 
nous entre peticions de 
materials i ofertes de famílies 
d’algún material que cedeixen 

SERVEISSERVEIS

Membres participen

512
Anuncis nous

41
Grup de Facebook
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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 com l’esmorzar de Nadal.

 Més de quatre mil persones van visitar durant 
aquest cap de setmana aquest Saló per a les grans 
famílies, que és pioner i l’únic que se celebra a tot 
el món específicament per a aquest col·lectiu.

El saló va ser inaugurat el dissabte 26 d’octubre a 
les 12.00 hores pel Secretari d’Assumptes Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, Francesc 
Iglesies, la Regidora d’Infància, Joventut i Gent 
gran de l’Ajuntament de Barcelona, Marga Mari-
Klose, la Cap del Servei de Suport de Programes 

5è Saló de Famílies 
Nombroses de Catalunya 

Els dies 26 i 27 d’octubre de 2019 es va celebrar la 5a edició del 
Saló de Famílies Nombroses de Catalunya a la Fira de Barcelona. 

Socials de la Diputació de Barcelona, Iolanda 
Moragues, i el Subdelegat del Govern a Barcelona, 
Carlos Prieto Gómez. També van assistir María 
Llanos de Lluna, de la candidatura del Partit 
Popular al Congrés, i Raúl Moreno, portaveu de 
polítiques socials del grup del PSC al Parlament.

El 5è Saló de Famílies Nombroses de Catalunya 
va comptar amb la participació d’empreses 
d’automòbils, assegurances, supermercats, turisme 
o idiomes, entre altres, totes elles amb ofertes 

DESTACATS

03
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DESTACATS

exclusives amb motiu del Saló. Al mateix temps, 
moltes altres entitats d’oci van organitzar tallers, 
jocs i activitats per a tota la família.

Les famílies nombroses van poder participar en 
un Scape Room, fer tallers de manualitats amb 
La Casa de Els Punxes o El Poble Espanyol de 
Barcelona, assistir a espectacles de màgia, fer 
salts i acrobàcies amb llits elàstics, tenir una foto 
gratuïta de tota la família o aprendre en tallers 
de cuina, de ‘lettering’ o fins i tot d’escriptura 
ibèrica. Els més petits van gaudir d’inflables, 
balls, animació musical i mascotes, gràcies a la 
col·laboració, com en altres edicions, de Festaland 
Park i Festa Music, empresa especialitzada en 
animació infantil 

Activitats familiars 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 2019 són:

1  Palau de la música  
30% de descompte als socis.

2  Museu de la Xocolata 
20% de descompte als socis.

3  CaixaFòrum Barcelona 
50% de descompte als socis.

4  Vilars rurals  
20% de descompte a les estades 
pels socis de FANOC.

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

6  Aquàrium de Barcelona 
5 euros de descompte per cada 
entrada pels socis.

7  Cursa familiar Family Run 
30% de descompte per a les 
famílies nombroses.

8  Ballet de Barcelona 
30% de descompte pels socis  
en l’espectacle.

9  On és la fada Alegria?  
Club Capitol 
25% de descompte pels socis en 
aquest espectacle.

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

1 pack familiar per anar a PortAventura

5 val per valor de 100 € de General Òptiques

1 val per valor de 50 € de Mr. Wonderful Shop

1 lot de llibres d’editorial Planeta

5 vals per valor de 30 € de Casa del Llibre

Sorteig del Saló

01

03

05

07

09

02

04

06

08

10

FANOC organitza a cada saló un gran 
sorteig entre els assistents. Aquest any 
el sorteig va constar de:
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DESTACATS

Reunió amb les 
delegacions locals
Dissabte 9 de febrer 
FANOC es va reunir amb 
les delegacions de Reus, 
Matadepera, Sant Cugat, 
Terrassa i Girona. Durant la 
reunió es van exposar les 
darreres fites aconseguides 
des de l’entitat a nivell local. 
A Matadepera en les noves 
Ordenances fiscals de 2019, 
l’ajut per a la llar d’infants i 
escola de música ha passat 
del 10 al 20%, la bonificació 
de l’IBI que era de 85 euros/
fill ara és de 100 euros/fill. 
També a Reus s’ha aconseguit 
que en els aparcaments 
municipals es reservin 
places específiques per a 
embarassades o famílies amb 
cotxets, una iniciativa que 
fins ara, només l’havien dut a 
terme empreses privades 

Reunió amb el 
Consell Assessor
El 27 de febrer vam començar 
una sèrie de reunions amb 
el Consell Assessor de 
l’associació, per aprendre de 
l’experiència d’empresaris i 
líders socials i així millorar la 
nostra feina i arribar més lluny.  
Les reunions es celebren 
cada sis mesos amb diferents 
experts on es fa una pluja 
d’idees per a nous projectes, 
millores, serveis, etc.  

Assemblea General 
de FANOC
El 10 d’abril, a les 14:15 h. Es 
va celebrar a la seu social a 
Barcelona, l’assemblea general 
de FANOC corresponent al 
2019, on es van presentar 
les fites aconseguies aquest 

any i les noves propostes per 
treballar des de l’entitat  

Entrega de Segells 
de Turisme Familiar 
al Camping Resort 
La Masia 
Durant aquesta any FANOC 
es va encarregar d’entregar un 
total de cinc segells de turis-
me familiar que avalen els llocs 
turístics adequats per a les fa-
mílies. Es van entregar a Museu 
Vida Rural, Camping Alannia Els 
Prats, Key Family Apartments,  
Llafranc 100% i Tarragona.

Campanya soci 
fes un soci
Durant el 2018 es va realitzar 
la campanya soci fes un soci 

01

02 05
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04
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01. Reunió amb les 
delegacions locals.

02. Reunió amb el Consell 
Assessor.

03. Entrega del Segell de 
Turisme a Tarragona.

04. Entrega del Segell de 
Turisme al Camping Resort La 
Masia.

05. Emorzar amb les 
empreses amigues de 
FANOC.

06. Família Doncel Polonio 
amb 5 fills/es i de la Pobla de 
Montornés, guanyadors de 
la campanya de “soci fes un 
soci”.

DESTACADOS

i a principis de 2019 es 
va entregar el premi als 
guanyadors que va constar 
d’un pack familiar per 
anar tota la família a Port 
Aventura. La família Doncel 
Polonio amb 5 fills/es i de 
la Pobla de Montornés, va 
ser l’afortunada que va 
associar a una altra família i 
va guanyar el sorteig entre 
tots/es els participants per 
anar a Port Aventura  

Concurs de 
redacció amb 
What’s Up
Durant els mesos de gener 
i febrer de 2019 FANOC va 
convocar un concurs de 
redacció per a joves i adults 
sobre les motivacions 
actuals de parlar anglès 

com un idioma universal, 
amb el qual els participants 
podien guanyar un curs 
d’anglès a What’s Up durant 
un any valorat en 1500€. El 
28 de febrer es va finalitzar 
el concurs i Montserrat 
Febrer de Barcelona i 
mare de sis fills/es va ser 
finalment la guanyadora  

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 

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 30 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 

06
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Reunions amb 
organismes públics  
i participació 
en actes

R
E

U
N

IO
NS I E

SDEVENIMENTS

ACTES

Emilia Tarifa i Raul 
Sanchez, presidenta 
i director de FANOC 

respectivament, van tenir 
una jornada de treball amb 
Mireia Mata, directora general 
d’Igualtat de la Generalitat de 
Catalunya 

2 3  D E  G E N E R

04

Reunió amb Yolanda 
Moragas, de l’àrea de 
benestar social de la 

Diputació de Barcelona per 
obrir vies de col·laboració 
amb el col·lectiu de famílies 
nombroses 

3 0  D E  G E N E R 

Raúl Sánchez i Sandra 
Pachon, director i 
responsable de socis 

de FANOC respectivament, 
es van reunir amb Montserrat 
Suñol, Cap de prestacions 
econòmiques i subvencions 
del departament d’afers 
socials i famílies per demanar 
que es mantingui la categoria 

1  D E  M A R Ç

especial fina que l’últim 
fill surti del títol de família 
nombrosa, quelcom que 
finalment es va aconseguir. 
Així mateix es va parlar 
també  de la problemàtica 
actual amb el carnet de 
família nombrosa quan hi ha 
dues famílies enllaçades amb 
fills/es en comú 

Destaquem algunes de les que 
s’han realitzat durant tot l’any
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ACTES

Participació en les 
sessions organitzades 
per la xarxa NUST 

(Nous Usos Socials del 
Temps) amb el títol “Avancem 
cap a una organització 
del temps de treball més 
saludable, igualitària i 
eficient” 

1 8  D E  M A R Ç 

Participació en la 
Jornada sobre ‘Els 
municipis: Motor dels 
canvis en la Reforma 

Horària. L’associació vol portar 
la veu de les famílies pel 
necessari canvi d’horari que 
ha de venir per a una millor 
conciliació de les famílies 

2 8  D E  M A R Ç

Assistència a 
l’Observatori Català 
de la Família on 

Francesc  Iglesias, secretari 
d’afers socials i família, va 
comentar que l’orientació, 
formació i acompanyament 
de les famílies és la millor 
eina de prevenció. Invertir en 
família és de les polítiques 
socials amb més eficàcia 

2 2  D E  J U L I O L

Participació en la 
“Kid’s Innovation Day” 
que organitza Kid’s 

Cluster un esdeveniment 
de referència per incentivar 
la innovació al voltant de 
l’actualitat i el futur de el 
sector infantil i familiar.

2 8  D E  N O V E M B R E

Reunió amb els 
diferents grups 
municipals de 

l’Ajuntament de Barcelona 

2 1  D E  N O V E M B R E 
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ACTES

Trobades electorals
El passat 8 de febrer es va començar amb la ronda de reunions 
amb els candidats i candidates a l’ajuntament de Barcelona per a 
les eleccions municipals del 26 de maig. La primera reunió va ser 
amb Josep Bou, candidat del PPC, posteriorment el 4 de març 
amb Manuel Valls, el 25 d’abril amb Montserrat Benedí, Regidora 
Portaveu adjunta del Grup Municipal d’ERC i Eva Baró, Diputada 
al Parlament d’ERC i també ens vam reunir  amb la CUP. Així 
mateix, FANOC va participar en els esmorzars/ conferència amb 
Ernest Maragall, candidat d’ERC, el passat 26 de març i amb 
Jaume Collboni, candidat del PSC, el passat 2 d’abril, amb qui 
vam comentar la situació de les famílies nombroses a la ciutat de 
Barcelona. Finalment, FANOC es va reunir amb Neus Munté de 
JxCat i amb Ignacio Garriga, candidat de Vox a les eleccions 
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01. Reunió amb Manuel Valls.

02. Reunió amb la CUP.

03. Reunió amb ERC.

04. Reunió amb PSC.

05. Reunió amb JxCat.

06. Reunió amb PPC.

07. Reunió amb VOX.
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Pla+Família 
de FANOC 

N
O

V
E

S 
IN

CO
RPORACIONS

Com cada any, aquest 2019 
hem buscat oferir als socis 
múltiples avantatges i beneficis 
en empreses i comerços de tots 
els sectors, pensades per a les 
famílies nombroses. Durant el 
2019 ens hem reunit amb moltes 
empreses de diferents sectors 
que han esdevingut “amigues de 
FANOC” i ofereixen descomptes i 
promociones per als socis. Un total 
de 63 empreses s’han incorporat 
aquest any al Pla+ Família sumant  
més de 400 empreses de nivell 
estatal, autonòmic i local, que 
ofereixen ofertes a les famílies 
nombroses. 

EMPRESES

63
Empreses s’han incorporat 
aquest any al Pla+ Família 

+400
Empreses que formen 
el Pla+ Família 

05

 El passat 5 de desembre es 
va realitzar l’esmorzar anual 
amb les empreses amigues 
de FANOC on es van explicar 
les activitats i projectes de 
FANOC pel nou any 2020 que 
coincideix amb el 30è Aniversari 
i estan previstos diversos actes 
i esdeveniments per a celebrar-
ho. Una vintena d’empreses van 
participar en aquest esmorzar 

 Esmorzar amb les
 empreses amigues  
 de FANOC 

Empreses que han format part del Pla+Família durant el 2019

 Gener: Consolidar fundraising, 
Fira Barcelona, Aegon, escola 
Pia Terrassa, Mutua General de 
Catalunya, La Vanguardia, Cottet.

 Febrer: EducaWeb, Opel, 
BBVA, Via Families, Drivim, CC 
Arenas, Camila Comunicación, 
Gros Mercat, Condis, Festa Music, 
Synlab.

 Març: Mr Wonderful, Carhaus, 
Garage Andreu, Lexus, Ford.

 Abril: IESE, Grup T 
Automoción, Kaptiva Sports, 
Catalunya en Miniatura.

 Maig: Abacus, Mapfre, Agencia 
Catalana de Turisme, English 
Summer, camaloon, dormity.com, 
Grup Mutuam.
 Juny: Casa del libro. 
 Juliol: Carrefour La Maquinista, 

Marsh, Pangea Agencia de Viajes, 
Cover Group.
 Septembre: Kia AR Motors, 

Mediolanum, RCD Espanyol, 
Aegon, Asefa.
 Octubre: Agrupació Mutua.
 Novembre: Swap Families, 

Aegon, Espai s Personalitzats, Illa 
Fantasia. 

47
Noves incorporacions
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EMPRESES

Empreses que han format part del Pla+Família durant el 2019

A més hi ha un total de 292 comerços a nivell local que ofereixen descomptes els socis de FANOC
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FANOC 
en els mitjans de 
comunicació 

M
IT

JA
N

S 
D

E 
COMUNICACIÓ

MITJANS

Aquest any 2019 des de FANOC  hem treballat per a què les 
famílies nombroses apareguin en els mitjans de comunicació 
de Catalunya tant en les necessites i reivindicacions del 
col·lectiu com en els esdeveniments com el 5è Saló de 
Famílies Nombroses de Catalunya, una fira única i especial. 

 El saló de famílies nombroses 
és una fira única, ja que no hi ha 
cap altre a Catalunya destinada 
exclusivament al col·lectiu de 
les famílies nombroses. Són 
diversos els mitjans que van fer 
ressò de la jornada celebrada el 
26 i 27 d’octubre de 2019 a Fira 
de Barcelona. Entre ells trobem 
a La Vanguardia online, RAC1 
i Radio Estel que explicaven 
les diverses empreses que 
es podien trobar a la fira que 
oferien avantatges i ofertes per 
aquells dies. 

Altres webs importants també 
van anunciar el saló de FANOC 
com Expo Educa, Diputació 
de Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona, Sapos y Princesas, 
Kefinde, Socpetit i Viu la Festa. 
També la web Kfinde va realitzar 
un vídeo del saló i va entrevistar 
al director, Raúl Sanchez 

 En el Dia Internacional de les Famílies, el 14 de maig, FANOC va 
demanar restablir a Catalunya la prestació universal pels infants 
a càrrec i que es compleixi la llei en els descomptes per famílies 
nombroses en el transport. 

Aquesta reivindicació va tenir ressò entre els mitjans de comunicació 
que van recollir la demanda de l’entitat. Alguns mitjans online com 
LaVanguardia i VilaWeb van publicar-ho i TV Badalona va convidar 
a Raúl Sanchez, director de FANOC, al programa TRES60º a participar 
i explicar les reivindicacions que es fan des de l’entitat per a millorar 
les condicions del col·lectiu. 

Així mateix, durant l’any hem participat a entrevistes, programes de 
radio i de tv en diversos temes relacionats amb les famílies. Com per 
exemple en el programa Ara i Aquí de TVE el 23 de novembre per 
debatre sobre la natalitat i en el programa Cuatro al Día de la cadena 
Cuatro el passat 2 d’octubre per a parlar sobre el “turisme sense nens” 

06

 Aparicions del 5è Saló 
 de Famílies Nombroses  

 FANOC com a representació 
 de les famílies nombroses 
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FANOC   
forma part de 

Observatori Català de la Família

Grup de Treball de Família 
del Consell Municipal de Benestar 

Social de Barcelona
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www.fanoc.org


