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Fundació Privada FICAT
 



Assegurar el dret de les persones a l'accés a la justícia.

Implicar-nos en l'acollida, la prevenció, la cohesió social i
la mediació des d'una perspectiva comunitària.

Mantenir la dualitat d'acció i reflexió local i global.

Generar un laboratori d'idees i estudis aplicats.

El fil conductor de la nostra entitat es centra en:

Promoure l’equitat i la justícia social a través de la
defensa dels drets humans en l’exercici de
l’advocacia, l’acollida i el desenvolupament humà.

MISSIÓ

L’entitat lluita per la defensa de la igualtat
efectiva de drets, deures i oportunitats de
persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat
política, social i econòmica, amb especial atenció
a les persones migrades victimitzades per
polítiques migratòries lesives. 

VISIÓ
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VALORS

INTERCULTURAL

INTERSECCIONAL 

EQUITAT 

DE GÈNERE

MIRADA
Justícia social

Igualtat

Suport mutu

Equitat

Transparència

Compromís

Solidaritat

Rigor professional

Austeritat de mitjans

Transversalitat
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President
Josep Maria Garcia Picola

 
Vicepresident

Jordi Palou Loverdos
 
 

Secretari
Oscar Juncá Lasauca

 
Tresorer

Joaquim Barba Miralpeix 
 

Vocal
Mercedes Mas de Xaxàs Faus

ORGANIGRAMA

PATRONAT
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EQUIP TÈCNIC
La fundació Ficat compta amb un equip interdisciplinari 
de professionals de diferents àmbits del coneixement social.

23
Persones

contractades
 

8
Col·laboradores

5 28

Coordinadora General
Pamela Bellagamba

Coordinadora Sociojurídic
Sara Beltrán Santiago

Coordinadora Formació
Noemí Morell Alsina

Coordinadora d'Incidència
Laia Costa Gay

2
Estudiant de
pràctiques
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Sentit de la responsabilitat comparti-
da, l'acollida, la solidaritat i la justícia
social. 

Punt de difusió de valors de pau, no
violència, llibertat, legalitat i igualtat. 

 

Un element central de
transformació social.

 

Mostra de consciència crítica.

Comptem amb 36 persones voluntàries 
perquè el voluntariat és:

Voluntariat és
complicitat

 PROGRAMES

INCLUSIÓ SOCIAL

INCIDÈNCIA I SENSIBILITZACIÓ
FORMACIÓ

SOCIOJURÍDIC ÀMBITS D'ACTUACIÓ
COMPLEMENTARIS 

ENTRE ELLS
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 ORIGEN DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
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DE 30 A 64
61%

DE 19 A 29
35%

MENORS
4%

Treballem de forma coordinada amb altres entitats i administracions del territori.

SOCIOJURÍDIC

PERSONES
ATESES

573 251 258

Xarxa Jove BCN,  FICAT lidera el grup de treball jurídic des de 2018

Xarxa d'Entitats Socials d'Assessorament Jurídic en Estrangeria (XESAJE)

Taula de Participació Social (TPS) de la Generalitat

Sistema d'Informació de Mediació Civil (SIMC) de la Generalitat

INTERVENCIONS

1700

80% ESTRANGERIA

10% ASIL I PROTECCIÓ INTERNACIONAL

5% OBTENCIÓ DE LA NACIONALITAT

5% DRET PENAL I EMPADRONAMENT

PROJECTE SOCIOJURÍDIC EN MEDI OBERT

Servei d'acompanyament sociojurídic i tramitació d'autoritzacions de residència
i/o treball especialitzat en dret d'estrangeria i protecció internacional. 

Un servei que oferim des de l'any 2000, amb casos propis així com amb convenis
de col·laboració amb administracions públiques i entitats socials. 

Amb la col·laboració de:
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Consultes processals
55.3%

Estrangeria
21.3%

Dret penitenciari
14.9%

Dret penal
8.5%

Un projecte en el que treballem des de l’any 2000, d’accés directe, lliure i
independent que té com a objectiu garantir l'exercici efectiu dels drets de
joves interns entre 18 i 24 anys que es troben en situació de vulnerabilitat
o risc d'exclusió social.
Es tracta d'un servei jurídic integral, que no només busca assessorar en
termes de dret penal, penitenciari o d'estrangeria, sinó que pretén oferir
acompanyament personalitzat. 
Fomentem la seva implicació i responsabilitat en la resolució de problemes,
dubtes o conflictes inherents al règim de vida penitenciari que els puguin
sorgir.
La nostra tasca abasta també l’acompanyament del jove un cop adquireix la
llibertat condicional o definitiva. Durant la transició a la sortida de la presó
oferim derivació als serveis municipals de la ciutat de Barcelona i a altres
entitats per tal d'ajudar al jove a adquirir la plena autonomia. 

PERSONES ATESES

130
INTERVENCIONS

262

PROJECTE SOCIOJURÍDIC PER JOVES 
PRIVATS DE LLIBERTAT
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Homes
56.5%

Menors
30.4%

Dones
13%

Acull joves extutelats i extutelades beneficiàries de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i
Extutelats (ASJTET) de la Generalitat de Catalunya.

Dirigit a persones i famílies en situació de vulnerabilitat, sol·licitants i beneficiàries de
protecció internacional en el marc del programa d’acollida Municipal de l’Ajuntament de
Barcelona Nausica.

ACOLLIDA RESIDENCIAL
Oferim acollida residencial i acompanyament integral enfocats a la sostenibilitat dels
processos d’inserció sociolaboral i comunitària a llarg termini.

PROJECTE DECÀPOLIS

PERSONES ATESES    23  

HOMES 13
DONES 3

PROJECTE TARIK

PERSONES ATESES   5

MENORS 7

Treballem amb perspectiva de gènere, multidisciplinària, crítica, transformadora,
transcultural i democràtica, afavorint l’autonomia personal i posant l’accent en la
contextualització i els recursos del territori, atenent les particularitats i
característiques de cadascuna de les persones beneficiàries.

PROJECTE LLAR MÓN
Incorporem a la feina d'acollida i acompanyament cap a
l'autonomia un itinerari específic de conscienciació social i
ambiental. Treballem amb perspectiva de transició justa del
treball i de justícia climàtica global per les persones i
comunitats més desafavorides, en línia amb els objectius del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.

9



FICAT ofereix accions formatives sobre eines jurídiques, drets, deures i recursos
existents al territori, dirigides a persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat*
així com a diferents sectors professionals (d'administracions i entitats publiques i
privades). 

FORMACIÓ

Cursos de primera acollida i integració laboral
20 cursos de 120h a diferents comarques de Catalunya 
2 cursos de 150h a Rubí i Ripollet
7 cursos de 15h a Barcelona, CCBLL i Molins de Rei
2 cursos de 45h a Rubí 
2 cursos de 100h a Esparreguera

PERSONES ATESES     523 292 231

*en compliment de la Llei d'acollida catalana del 2010 i el Decret 150/2014 com la normativa estatal en
matèria d'estrangeria (Llei Orgànica 2/2009 i RD 557/2011

Amb la col·laboració de:

Sessió acadèmica "El dret a la mobilitat humana"
Amb conveni amb la Universitat de Girona

Sessió "Frontera Sud i Joves que Migren Sols"
Amb el Fons Menorquí de Participació, formació de tècnics d'acollida,
treballadors socials i altres professionals vinculats a l'acollida a Menorca.
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PERSONES ATESES     48

PERSONES ATESES     10



En el marc del projecte Sinopsis busquem defensar el dret a migrar, a desplaçar-se i a
trobar refugi, generant espais de debat, reflexió i incidència al voltant de les
temàtiques migratòries. Integrem les reflexions i accions del màxim de persones amb
trajectòries diferents per a poder abordar la complexitat del context.

EIXOS

INCIDÈNCIA I
SENSIBILITZACIÓ

DINAMITZACIÓ
DE LA XESAJE

XARXES 
SOCIALS

ACTIVITATS
DIVULGATIVES

Busquem incidir
política i socialment
en les pràctiques
d'acollida de les

persones migrants i
refugiades en

coordinació amb la
Direcció de Serveis

d'Immigració i Refugi
de l'Ajuntament de
Barcelona i l'equip
jurídic de l'entitat. 

Creem estratègies
comunicatives que
apropin la realitat
del refugi i de les
migracions a la
societat, com la

campanya
#PadroXTotes. Per

un pensament
crític,  descolo-

nitzador i contra el
discurs de l'odi.

Organitzem activitats
com #DebatsFICAT,
cicle de conferències

virtuals temàtiques
sobre refugi i

migració que estan al
nostre canal de

Youtube,  un
Concurs de Cartells
Antiracistes anual i
altres  esdeveniments

presencials.

En aquesta doble via de sensibilització i denúncia,
busquem apel·lar a la societat civil per demanar
responsabilitats davant la vulneració de drets i a la
vegada buscar solucions pràctiques i possibles en un mig
termini.
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Taula rodona "Per una Barcelona Antiracista" organitzada en el
marc del Dia Internacional de les Persones Refugiades el 20 juny de
2021 al Casal de Barri Pou de la Figuera de Barcelona. 

ACTIVITATS DIVULGATIVES

Amb la col·laboració de:
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Les convidades van ser tres

activistes antiracistes: 

- Paula Santos

- David Fernàndez i

- Lamine Sarr



Desenvolupament del concepte Felicitat Interior Bruta per la valoració
dels intangibles a l’hora de definir el futur projecte de l’Observatori del
Benestar La Brutau, de Sant Jaume de Llierca.

Consultoria a Save the Children Barcelona avaluant la idoneitat dels seus
projectes amb joves migrants sols.

Homenatge a Mimmo Lucano, alcalde de Riace, en la Jornada sobre
Acollida i pràctiques de resistència celebrada el 28 de novembre a Casal
de Barri Pou de la Figuera.

ACTIVITATS DIVULGATIVES
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Després de la pandèmia, aquest any també hem tornat amb les sessions
formatives externes a la Universitat Autònoma de Barcelona en les que
testimonis acompanyats de professionals de l'entitat, donen a conèixer el seu
punt de vista sobre la gestió de la migració i com afecta als individus.

Amb la col·laboració de:



FICAT treballa en xarxa amb diverses
institucions públiques i privades per generar
sinèrgies amb l’objectiu de promoure la
cooperació interprofessional, el diàleg
públic-privat i la complementarietat dels
recursos i serveis. 

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona

Xarxa Joves BCN

Taula de Participació Social del Centre Penitenciari de joves (TPS)

Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades

Xarxa Asil.cat

IG NETWORK Xarxa europea per a la inclusió de joves vulnerables

Xarxa d'Entitats Socials d'Assessorament Jurídic en Estrangeria (XESAJE)

TREBALL EN 
XARXA

Amb el suport de:
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TRANSPARÈNCIA

INGRESSOS TOTALS

Subvencions

Prestacions de serveis

Donacions

550.430,81 €

190.924,60 €

359.050,90 €

455,31 €

DESPESES TOTALS

Sous i salaris

Arrendaments

Serveis professionals

Altres despeses de programa

514.395,69 €

318.001,88 €

42.119,87 €

43.837,65 €

110.436,29 €

Tal com estipula l'article 333-2 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, i tal com estipulen els
seus estatuts, la Fundació FICAT satisfà l'obligació de destinar més del 70% de l'excedent
de pressupost a programes de l'entitat.

RESULTAT DE L'EXERCICI: 36.035,12€
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Pots donar-nos suport efectuant un donatiu a través d'una transferència bancària en el
següent compte:

IBAN:  ES66 2100 0660 1302 0047 0378 
BIZUM: 33339 
PAY PAL: http://ficat.org/colabora

Fes-te voluntari/a! 

Si vols formar part del nostre equip contacta'ns a l'info@ficat.org. 

CAIXABANK

COL·LABORA
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Acció planetària

Associació Catalana de Residents Senegalesos a Catalunya

Banc d'Aliments

Banc de Recursos

Casal de Barri del Pou de la Figuera

Cepaim

Espai d'Inclusió i Formació Casc Antic (EICA)

Europa sense murs

Exil

Federació Catalana del Voluntariat Social

Fundació Cares

Fundació Adsis

Fundació Carta de la Pau

Fundació Guné

Fundació Mercè Fontanilles

Fundació Nous Cims

Fundació Putxet

Fundació Roure

Languages 4 life

Miaportacion.org

Open Cultural Center

Sant Joan de Deu Serveis Socials

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Barcelona

Universitat de Girona

Universitat Oberta de Catalunya UOC

Vanilla Markerting

COL·LABORADORS
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C/ Viladomat 217, 08029 Barcelona.
C/ Comerç 42,08003 Barcelona. 

 
+34 93 0253700 
+34 655827120

 
 

 NIF G62212972
Núm. Registre de Fundacions de Catalunya: 1459

WWW.FICAT.ORG 
INFO@FICAT.ORG

fundacioficat


