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QUI SOM?  Administracions  Públiques,  d’estra-

tègies d’actuació jurídica i institucio-

nal que afavoreixen la defensa dels 

drets de les persones i dels col·lectius 

que es troben en risc o en situació 

d’exclusió social. 

 

 

D’ON VENIM?  

 

Els nostres primers passos van ser do-

nats des de la societat civil que amb la 

voluntat de lluitar per una justícia social 

global va donar lloc al 1996, sota la for-

ma d’Associació sense ànim de lucre, a 

Franciscans International Catalunya. 

Entitat que poc després, durant el fe-

brer de l’any 2000,  es constituirà jurídi-

cament com a Fundació Privada Ficat, 

de caire laic i aconfessional per voluntat 

explícita dels fundadors.  

Promoure l’equitat i la justícia social a 

través de la defensa dels drets hu-

mans en l’exercici de l’advocacia i el 

desenvolupament humà. 

  

LA NOSTRA MISSIÓ 

La Fundació Privada Ficat és una enti-

tat sense ànim de lucre integrada per 

un equip interdisciplinar de professi-

onals que vetlla per la defensa dels 

drets humans i per la integració de 

totes les persones i col·lectius en risc 

d’exclusió social, garantint així, el ple 

exercici dels seus drets.  

L’Entitat es configura com un espai 

d’acompanyament i assessorament 

jurídic i com un espai de formació 

per a nous juristes i per aquells ciuta-

dans interessats en la defensa d’una 

societat democràtica i igualitària.  

Aquesta tasca es complementa amb 

la recerca, al costat d’altres professi-

onals del Dret i les Ciències Socials, 

entitats socials, Universitats , 

http://www.ficat.org
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Humanisme     

 

Solidaritat       Altruisme    

  

Austeritat de Mitjans 

                                                       

Creativitat      

  

Rigor Professional   

 

Generositat amb les persones  

ELS NOSTRES VALORS 
 

La Fundació Privada Ficat està formada 

per un equip interdisciplinar qualificat, 

adaptable als canvis i amb voluntat de 

formació permanent.  La nostra família 

també està integrada per un equip de 

voluntaris, estudiants universitaris en 

pràctiques i altres llicenciats de les Cièn-

cies Socials.  

 

El Patronat  

Fins al 30 de juny de 2016 

President: Josep Maria Garcia Picola 

Vicepresident: Jordi Palou Loverdos 

Secretaria: Raquel Prado Pérez 

Tresorera: Lucía Prado Pérez 

Vocal: Mercedes Mas de Xaxàs 

Vocal: David Querol Sànchez.  

 

En data 31 de desembre de 

2016 

President: Josep Maria 
Garcia Picola 
 
Vicepresident: Jordi Palou 
Loverdos 
 
Secretari: Óscar Juncá 
Lasauca  
 
Tresorera: Carme Bertran 
Codina 
 
Vocal: Mercedes Mas de 
Xaxàs   
 
Vocal: David Querol 
Sánchez.  

EL NOSTRE EQUIP HUMÀ 

http://www.ficat.org
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SERVEI SOCIO-

JURÍDIC 

A) A MEDI 

OBERT  

El servei consisteix en 

l’acompanyament i asses-

sorament de persones i 

col·lectius vulnerables, 

per tal de resoldre i treba-

llar de forma integral i 

multidisciplinària les seves 

consultes sociojurídiques.  

L’assessorament jurídic es 

configura des d’una pers-

pectiva d’interrelació de 

factors jurídics, psicològics 

i socials, on l’element 

principal és el factor humà 

que regeix tota l’actuació 

dels/les professionals, 

col·laboradors/es i volun-

taris.  

Durant el 2016 hem execu-

tat aquest servei per tres 

vies:  

i) Autogestionada i amb 

usuaris propis 

ii) Convenis de col·laboració 

amb les següents entitats 

que ens deriven els seus 

usuaris: EICA Casc Antic, i 

l’entitat CEPAIM.  

iii) Entitats col·laboradores 

sense conveni que deriven 

usuaris. 

 

Persones ateses  
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B)        AL CENTRE  

PENITENCIARI DE JOVES  

El projecte presta un servei, al Centre 

Penitenciari de Joves, d’acompanyament 

jurídic permanent, gratuït, d’accés direc-

te i lliure i independent, realitzant una 

tasca d’informació i posterior derivació 

als serveis adients i específics per tal de 

garantir l’exercici efectiu dels drets de les 

persones privades de llibertat. Es tracta 

d’oferir aquest servei de manera global i 

no limitat a un assumpte concret. 

Així mateix el nostre servei te un caràcter 

pedagògic de cara als interns/es, no no-

més d’assessorament; s’intenta fomentar 

la seva responsabilitat i la seva implicació 

en la resolució dels problemes o dubtes, 

així com altres temes de caire social i no 

tant jurídic. Desenvolupem un treball 

d’atenció jurídica, de prevenció i forma-

ció en defensa dels drets de les persones 

privades de llibertat i especialment d’a-

quelles que no tenen cap vincle familiar i/

o social. 

 

Persones ateses  
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Consultes Realitzades 
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Per seguir la tasca de Victoire Ingabire: 

http://www.victoire-ingabire.com/ 

https://www.facebook.com/Victoire-
Ingabire-Umuhoza-109504816547/ 

https://twitter.com/victoireumuhoza 

PROJECTE “ABOGAR”  

 

En sintonia amb la idea de mantenir la 

dualitat d’acció i reflexió local i inter-

nacional sorgeix “Abogar”. Aquest pro-

jecte pensat per donar acollida legal a 

persones individuals o col·lectius amb 

problemàtiques jurídiques locals, naci-

onals, europees o internacionals, rela-

cionades amb la defensa de l’equitat, 

la justícia i els drets humans, ha tingut 

com a protagonista del 2016 la lluita 

de la presa política ruandesa Victoire 

Ingabire.  

 

A través del Programa d’Incidència i 

advocacia s’ha donat a conèixer la seva 

privació de llibertat per causes políti-

ques. Tanmateix, des de Ficat ens hem 

adherit, alhora que difòs, la candidatu-

ra de Victoire Ingabire al XXVIII Premi 

Internacional Catalunya, proposada pel 

Memorial Democràtic de Catalunya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El meu objectiu és 

introduir a Ruanda 

l’Estat de Dret i un 

Estat Constitucional on 

es respectin 

els estàndards 

democràtics 

internacionals”  

Carta de Victoire 

Ingabire Umuhoza al 

poble de Ruanda en 

tornar al seu país 

després de 16 anys 

d’exili.  

http://www.ficat.org
http://www.victoire-ingabire.com/
https://www.facebook.com/Victoire-Ingabire-Umuhoza-109504816547/
https://www.facebook.com/Victoire-Ingabire-Umuhoza-109504816547/
https://twitter.com/victoireumuhoza
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PRESTACIÓ DE 

SERVEIS  

A) COL·LEGI D’EDUCA-

CORS I EDUCADORES 

SOCIALS DE CATALUNYA 

Durant el 2016 es va oferir assesso-

rament jurídic al personal col·legiat 

del CEESC, cal advertir que a diferèn-

cia d’altres projectes, en aquest cas 

la major part de les consultes són de 

caire laboral i administratiu.  

B) FUNDACIÓ CARES  

A l’Octubre de 2016 es va celebrar el 

Conveni de col·laboració amb la 

Fundació Cares i CODEC (empresa 

d'inserció, del mateix Grup Cares)  

en el marc del qual s’ofereix presta-

ció de serveis sociojurídics als seus 

treballadors. 

 

 Persones ateses  

 

 

 

 

 

92 

http://www.ficat.org


 

Carrer Comerç núm. 42, 08003 Barcelona  I  www.ficat.org  I  NIF G62212972  Núm. Registre de Fundacions de Catalunya: 1459 

 

PROGRAMA DE 
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Es crea per tal de fomentar l’apodera-

ment i capacitació de les persones i 

així esdevinguin ciutadans autònoms i 

participatius dins la societat, així com 

reforçar el sistema democràtic en què 

vivim. El programa de Formació ens 

proposa la realització d’un seguit de 

Cursos on els participants prenen 

consciència de les seves pròpies capa-

citats, drets i deures.  

En el transcurs del 2016 hem realitzat 
13 Cursos del Mòdul C i 3 del Mòdul B 
(tots dos àrees de coneixement ne-
cessàries pel Certificat d’Acollida). 
Aquesta activitat s’ha realitzat gràcies 
a la col·laboració amb les següents 
entitats socials i ens de l’Administra-
ció Pública:  

 Ajuntament de Barcelona 

 Ajuntament de Rubí  

 Consell Comarcal del Baix Llo-
bregat 

 Diputació de Barcelona 

 Mujeres Pa’alante 

 CEPAIM 

 9Barris Acull 

 Associació In Via 

 Casal Calassanç de Caritas  

 Fundació Putxet 

 

 

Assistents als Cursos           

 

 

 

 

181 
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PROGRAMA   

D’INCLUSIÓ  

http://www.ficat.org
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Durant el 2016 ha començat a 

caminar aquest nou projecte de 

la Fundació de la mà de l’Ajunta-

ment de Barcelona i el seu Pla 

Barcelona Ciutat Refugi. Així 

doncs, Palmyra s’ha constituït i 

executat com un espai de suport 

als usuaris que surten del progra-

ma estatal d’acollida a refugiades 

que passen al Pla Municipal Nau-

sica.  

Sent així, un programa comple-

mentari on s’ofereix atenció, 

prevenció i dinamització de la 

persona, amb els objectius d’au-

tonomia i integració social.  

 

 

S’ha signat el Conveni amb el 

Patronat Municipal de l’Habitat-

ge per ampliar aquest nombre de 

places que es preveu arribin a 24 

al 2017. 

 

PROJECTE PALMYRA  

ACOLLIDA I INCLUSIÓ  

DE REFUGIATS/DES  

http://www.ficat.org
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1.– ESTUDI SOBRE MATRIMONI FORÇAT 

 

2.– PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES 

D’ESTUDI I ACCIÓ EUROPEUS  

PROGRAMA DE RECERCA 

I SENCIBILITZACIÓ 

1.- ESTUDI SOBRE MATRIMONI 

FORÇAT 

 

2.- PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES 

D’ESTUDI I ACCIÓ EUROPEUS 

 

PROGRAMA DE 

RECERCA I 

SENSIBILITZACIÓ 
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ESTUDI SOBRE  

MATRIMONI FORÇAT  

En aquest projecte es fa manifest 

la perspectiva teòricopràctica d’a-

bordatge de les problemàtiques 

socials, per part de la Fundació 

Privada FICAT.  

Es pretén facilitar la identificació i 

creació d’eines i dinàmiques per a 

la implementació local de la nor-

mativa aplicable en aquesta matè-

ria donant lloc a una presa de 

consciència tant per part de l’opi-

nió pública, els agents implicats, 

com pels grups socials en risc que 

resideixen a Barcelona. 

 

Durant el 2016 hem participat en 

l’intercanvi d’experiències i conei-

xements sobre aquest fenomen 

entre experts i institucions implica-

des de Barcelona. Hem realitzat 

entrevistes a diferents agents soci-

als i actors claus per a la compren-

sió d’aquesta problemàtica. Hem 

fet ús del blog d’aquest projecte 

(www.noraproject.wordpress.com) 

per tal de sensibilitzar sobre aques-

tes pràctiques, publicar estudis i 

accions reivindicatives de drets. 

http://www.ficat.org
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PARTICIPACIÓ EN 

PROGRAMES 

D’ESTUDI I ACCIÓ 

EUROPEUS  

 

MOOC: MINORITIES  AS OPORTUNITY  

L’Entitat va engegar la col·laboració i 

participació d’aquest projecte educa-

tiu de Massive Open Online Course 

destinat a professionals de diferents 

àmbits relacionats amb la intercultu-

ralitat.  

 

XARXA  EUROPEA IGNETWORK 

Des del 2015 formem part del 

Network Europeu pel voluntariat so-

cial coordinat per l’Associazione In-

forma Giovani de Palermo.  

El Network es configura en el marc 

del programa Erasmus + (Plus), i 

compta amb la participació de 23 

entitats, a 21 Estats de la Unió Euro-

pea.  

 

 

Projecte NETCME  

Orientat a explorar com afecta el 

fenomen migratori a la societat civil 

europea, en termes de noves experi-

ències de participació cívica i la ciuta-

dania activa. La Fundació FICAT és 

soci d’aquest projecte de recerca 

sobre “Noves formes de ciutadania 

europea a l’era de la migració”, on hi 

participen 17 entitats socials de 16 

països d’arreu d’Europa.  

Durant el 2016 s’han establert les 

bases per la constitució d’aquest pro-

jecte per al període de dos anys, que 

ha tingut com a primera acció visible 

l’elaboració d’una enquesta a nivell 

europeu sobre la percepció pública 

de la immigració al continent euro-

peu.  

http://www.ficat.org
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Este es un buen lugar donde describir su 

producto o sus servicios de manera breve, pero 

eficaz.  

Texto del subtí tulo de la barra 

lateral 

Texto del 

tí tulo 

EICA CASC ANTIC 

FUNDACIÓ  CEPAIM  

UNIVERSITAT DE BARCELÓNA  

TAULES DEL TERCER SECTÓR  

CREANT SINE RGIES  

http://www.ficat.org
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“Si vols anar 

ra pid camina 

sol; si vols 

arribar lluny ves

-hi acompanyat” 

Proverbi africà  

EICA CASC ANTIC 

És una associació que treballa des de fa 

més de 30 anys per la integració dels 

veïns i veïnes del Casc Antic de Barcelo-

na. Des del 2011 prestem el Servei 

Sòciojurídic a EICA. La sinèrgia que s’ha 

creat entre les nostres entitats en 

aquests sis anys ha augmentat positiva-

ment amb la implementació del projec-

te d’acollida de refugiats/des, doncs la 

majoria dels residents dels nostres 

pisos realitzen les formacions en llen-

gua castellana a EICA.  

 

FUNDACIÓ CEPAIM  

És una organització independent que 

dóna resposta a dinàmiques socials 

relacionades amb el fet migratori i amb 

processos d'exclusió social. En 2016 

s'ha establert un conveni de 

col·laboració en el marc del qual Ficat  

ofereix acompanyament i assessora-

ment jurídic a les persones beneficiàri-

es de Cepaim.  

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA  

El projecte de pràctiques universitàries 

ofereix la possibilitat als estudiants 

d'aprendre la praxi jurídica en el cas 

dels llicenciats en Dret o en investiga-

ció aplicada, en el cas dels llicenciats 

en Sociologia. 

 

TAULES DEL TERCER SECTOR  

Col·laborem amb diferents taules, en-

tre elles, la Taula del Tercer Sector i la 

Taula Penitenciària. Aquestes tenen 

com a missió principal incidir en les 

polítiques socials catalanes, amb l'ob-

jectiu de millorar el benestar de les 

persones i aconseguir la seva plena 

inclusió social. 

http://www.ficat.org
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ESDEVENIMENTS  

 

PUBLICACIONS  

REPERCUSSIÓ  

http://www.ficat.org
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Celebració del Dia Universal de la 

Infància amb la realització d’activi-

tats ludicoeducatives destinades als 

més petits i espais de reflexió adre-

çats als més grans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert Benèfic on van participar Iria 

Ayán Míguez (violoncel) i Pilar Guar-

né (piano). L’esdeveniment, de músi-

ca clàssica, es va realitzar en suport 

del Projecte d’acollida i d’integració 

social de refugiats/des de la nostra 

Fundació.  

 

 
Fruït de la col·laboració amb el 
Col·legi d’Educadors i Educadores 
Socials de Catalunya, alguns 
membres de la nostra Fundació 
participaren durant el curs de 
2016 en la redacció d’articles 
d’interès jurídic per a la revista 
oficial trimestral del CEESC.  
 
 

ESDEVENIMENTS   PUBLICACIONS  

http://www.ficat.org
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BALANÇ   

2016 

http://www.ficat.org
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EL NOSTRE TREBALL HA ESTAT  

POSSIBLE GRÀCIES A   

 

 

I AMB EL SUPORT DELS 

COL·LABORADORS  

 

 

http://www.ficat.org

