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Qui som

La Fundació Privada Ficat és 
una entitat sense ànim de lucre 
integrada per un equip interdis-
ciplinari de professionals, el qual 
vetlla per la defensa dels drets 
humans i per la integració de totes 
les persones i col·lectius en risc 
d'exclusió social a fi de garantir el 
ple exercici dels seus drets.

L'entitat es configura com un espai d'acom-
panyament, acolliment i assessoria jurídica 
alhora que un espai de formació per a nous 
juristes i ciutadans interessats en la defen-
sa d'una societat democràtica i igualitària. 

Aquesta tasca es complementa amb la 
recerca, juntament amb altres professi-
onals del dret i les ciències socials, enti-
tats socials, Universitats i Administracions 
Públiques, d'estratègies d'actuació jurídica 
i institucional que afavoreixen la defensa 
de drets de les persones i dels col·lectius 
que es troben en risc o en situació d'ex-
clusió social.

A partir del 2013 hem apostat per desen-
volupar nous projectes d'inclusió social 
amb l'objectiu de treballar la cohesió social. 
L’agudització de la crisi humanitària que 
afecta a migrats, exiliats i refugiats en els 
últims anys ens ha portat a desenvolupar 
l'àrea de projectes d'acollida de la nostra 
entitat, d'acord amb els objectius del pro-
grama d'acollida municipal de Barcelona 
Ciutat Refugi.
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Impacte

El 2017 en nombres
ORIGEN DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES AUGMENT DE PERSONES ATESES 
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PROGRAMA D'ASSESSORAMENT JURÍDIC1 
El servei d'acompanyament 
sociojurídic es duu a terme a 
la presó de joves de la Roca del 
Vallès i es tracta d'un servei mul-
tidisciplinari per acompanyar, 
apoderar i formar en dret.

El servei s'estructura a demanda dels in-
terns i en coordinació amb els profes-
sionals socials i les entitats. Es tracta d'un 
servei jurídic integral, gratuït, mitjançant el 
qual es realitza un acompanyament soci-
ojurídic als joves que es troben privats de 
llibertat i en una clara situació d'exclusió 
social. S'ofereix informació i orientació 
sobre quê cal fer, on anar, i quins són els 
procediments a seguir en cas de problema 
o dubte de tipus jurídic. Paral·lelament es 
treballa des d'una perspectiva d'acolliment 
i suport personal i social, tenint present les 
circumstàncies de cada persona i el mo-
ment processal en el qual es troba. Ajudem 

a contenir ansietats, prevenir conflictes i 
garantir l'exercici efectiu dels drets de les 
persones privades de llibertat. El treball en 
xarxa regeix gran part de la nostra actua-
ció. Conseqüentment, es part integrant del 
projecte pilot que hem engegat en l'últim 
any i que té com a objectiu generar un vin-
cle entre les persones que compleixen la 
llibertat definitiva i el teixit associatiu pre-
sent al territori.

Servei sociojurídic al 
centre penitenciari de joves
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1. Servei de seguiment jurídic o 
oficina de l'intern

EN EL MARC DEL PROJECTE 
DESENVOLUPEM LES SEGÜENTS 
ACCIONS:

Atenció personal i individualitzada en els 
mòduls del Centre Penitenciari. Al 2017 
s’han atès 296 persones amb un promig 
de 3 consultes anuals per persona

Servei integrat en el mòdul d'acolliment del 
Centre Penitenciari en el qual s'informa als 
interns acabats d'ingressar de les nocions 
bàsiques jurídiques.

2. Taller d'habilitats jurídiques

51,76%
Penal

4,12%
Altres

27,65%
Penitenciari

16,47%
Estrangeria
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L'any 2017 ha estat un any més de con-
solidació de projecte, augmentant no 
solament les persones beneficiàries del 
servei, sinó també el nombre de derivaci-
ons de part d'altres entitats. Podem llavors 
afirmar que es tracta d'un servei que va 
augmentant en la seva referencialitat i al 
mateix temps està teixint una xarxa mes 
àmplia. El contacte amb les altres entitats 
permet una coordinació i col·laboració 
entre aquestes, que implica una major 
qualitat del servei, ja que permeten arri-
bar a cobrir des dels diferents àmbits les 
necessitats dels beneficiaris, d'un punt de 
vista transversal. 

La majoria de motius d'assessoraments 
són en matèria d'estrangeria, no obstant 
això, s'observa un augment significatiu en 
altres matèries com el dret civil i adminis-
tratiu. Aquest fet, que es pot abastar ja que 

disposem de professionals de diferents 
àmbits jurídics, té relació amb les proble-
màtiques socials existents en la societat 
(règim de separació, guarda i custòdia, ha-
bitatge i dret administratiu sancionador). 
S'evidencia també l'augment de dones en 
els assessoraments- on segueixen predo-
minant els homes-, i com aquests es donen 
en matèria de família i violència de gènere. 

En definitiva, l'any 2017 ha com-
portat no només la consolidació 
del projecte, sinó l'augment de la 
referencialitat del mateix. 

Projecte sociojurídic 
per a persones en situació 
de vulnerabilitat 
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58,1%
Extrangeria

5,9%
Laboral

13,2%
Civil

13,2%
Administratiu

9,5%
Penal Derivacions 

Gènere beneficiari
Homes

Dones

Fundació Putxet

Eica

Cepaim

Casos propis

Altres

77%

41,1%

27,4%

14,3%

8,6%

8,6%

23%
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Prestació de serveis

Durant el 2017 s'ha ofert assessorament 
jurídic al personal col·legiat del CEESC. És 
necessari advertir que, a diferència d'al-
tres projectes, en aquest cas la major part 
de les consultes són de caràcter laboral i  
administratiu.

 
Arran de la col·laboració amb el Col·legi 
d'Educadors i Educadores Socials de 
Catalunya, alguns membres de la nostra 
Fundació van participar durant el curs de 
2017 en la redacció d'articles d'interès ju-
rídic per a la revista oficial trimestral del 
CEESC.

 
Durant el 2017 es va mantenir el Conveni 
de Col·laboració amb la Fundació Cares i 
CODEC (Grup CARES), en el marc del qual 
s'ofereix prestació de Serveis sociojurídics 
als seus treballadors.

Publicacions

CEESC Col·legi d'Educadores 
i Educadors de Catalunya

Fundació CARES  

59,76%
Laboral

3,66%
Fiscal

25,61%
Administratiu

7,32%
Penal

3,66%
Mercantil
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En sintonia amb la idea de mantenir les du-
alitats: acció i reflexió / local i internacional,  
s'ha estabilitzat “Advocar”. Aquest projec-
te pensat per donar acolliment legal a les 
persones individuals o col·lectius amb pro-
blemàtiques jurídiques locals, nacionals, 
europees o internacionals, relacionats 
amb la defensa de l'equitat, la justícia i els 
drets humans, ha tingut com a protago-
nista de 2017 les persones defensores de 
drets humans a Txetxènia.  

En el marc del projecte Advocar 
va tenir lloc una reunió amb els 
representants de l'entitat Mares 
de Txetxènia amb l'objectiu d'es-
tudiar conjuntament possibles 
accions Internacionals en el camp 
dels Drets Internacionals. 

En relació a Txetxènia, en les últimes dèca-
des s'han produït -i se segueixen produint- 
greus violacions dels drets humans. Aquest 
país del nord del Caucas, pertanyent a la 
República Russa, i amb poc més d'un milió 
d'habitants, ha sofert des dels anys noranta 
diversos conflictes bèl·lics i episodis mi-
litars violents que han causat centenars 
de milers de víctimes mortals (algunes 
fonts parlen globalment de fins a 70.000 
víctimes mortals), un nombre incompta-
ble de ferits i danys materials en propie-
tats públiques i privades, desaparicions 
forçades (entre 3.000 i 5.000 persones 
només entre 1999 i 2005, segons algunes 
organitzacions de drets humans), execu-
cions extrajudicials, tortures sistemàtiques 
contra persones, segrestos, internament 
de persones en centres de detencions no 
oficials en els quals es produirien a més 
tortures per part de funcionaris públics, pi-
llatge de béns, entre altres violacions dels 
drets humans fonamentals.

Advocar
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La Fundació Privada Ficat ha compartit 
visions amb les entitats Novact i amb la 
Lliga dels Drets dels Pobles, donant lloc 
a una estratègia comuna que ha estat 
concretada en reunions i gestions davant 
l'oficina del Relator Especial per a la Veritat, 
la Justícia, la Reparació i les Garanties de 
No Repetició de l'Organització de les 
Nacions Unides.
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PROGRAMA D'INCLUSIÓ2
El projecte Palmyra d'inclusió i acolliment 
de persones refugiades i sol·licitants d'asil 
es va engegar en 2016 amb 3 pisos en el 
marc del programa municipal d'acolliment 
Nausica de l'Ajuntament de Barcelona. Al 
2017 s'han integrat dos pisos més de ges-
tió pròpia, arribant així a una totalitat de 
20 places en règim d'acolliment i atenció 
integral a la persona. Volem públicament 
agrair la confiança dipositada en els nos-
tres serveis per la Secretaria d’Immigració 
de l’Ajuntament de Barcelona. 

Aquest últim any d'activitat ha 
permès la consolidació del pro-
jecte i l'enfortiment del treball en 
xarxa amb les entitats que cons-
titueixen el teixit associatiu de la 
ciutat, així com amb les instituci-
ons competents en la matèria. 

Per al desenvolupament del projecte s'han 
establert noves col·laboracions amb les se-
güents entitats: 

Acció Planetària-Dentistes sobre Rodes: 
ofereix tractaments odontològics a perso-
nes en situació de vulnerabilitat i utilitza 
la metodologia del banc del temps per 
coresponsabilitzar els pacients. 

Associació Espigoladors i la Fundació 
Catalana per a la Prevenció de Residus 
i el Consum Responsable: fomenta la re-
ducció dels residus i l'adquisició de bons 
hàbits en relació al respecte al medi ambi-
ent i a la sostenibilitat del consum.

EsportSalus: ofereix programes on l'es-
port es converteix en una eina d'inclusió 
social de col·lectius desafavorits.

Respecte al plantejament inicial s'ha am-
pliat el perfil de les persones beneficiàri-
es. Tenint en compte la permeabilitat del 
límit entre refugi i migració, s'han acollit 

beneficiaris que han vist denegada la seva 
sol·licitud d'asil i per tant es troben en situ-
ació d'irregularitat sobrevinguda.

En total s'han acollit 21 persones amb les 
quals s'han consensuat programes indivi-
duals enfocats a aportar millores en el seu 
procés d'inclusió social i laboral.
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El projecte Palmyra en nombres

TotalNacionalitats

Persones
beneficiàries

Homes
Dones

Síria

Ucraïna

Afganistan

Pakistan

Líbia

Guinea Conakry

Serra Leone

21
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PROGRAMA DE FORMACIÓ 3
La perspectiva d'abordatge de 
la problemàtica social de la 
Fundació Privada Ficat és teori-
copràctica, és a dir, es fomenta en 
aspectes teòrics, però es porta a 
la pràctica diària oferint serveis 
d'acompanyament i assessora-
ment jurídics gratuïts a persones 
concretes. L'accés a la justícia per 
a totes les persones és la nostra 
prioritat.  

La formació de diferents sectors profes-
sionals que intervenen en les diferents 
fases dels processos d'acollida social de 
les persones s'ha convertit en una priori-
tat recent de la Fundació Privada Ficat. 
Poder comptar amb bons professionals en 
les disciplines que s'imparteixen és bàsic 
per poder crear un entorn social format i 
amb suficients eines per desenvolupar les 
seves tasques professionals o voluntàries.

Aquest programa, en línia amb els altres 
projectes desenvolupats per la Fundació 
Privada Ficat, ha fomentat l'apoderament 
i capacitació de les persones per ser ciuta-
dans autònoms i participatius en la societat 
i, a l’hora,  el reforç del sistema democràtic 
en el qual vivim. 

Un dels cursos en què més experiència té 
la Fundació Privada Ficat és el Mòdul C 
del certificat d'acollida (coneixement de 
la societat d'acollida. Entorn i marc jurídic), 
així com el Mòdul B de certificat d'acollida 
(Coneixements Laborals). El 2017 han es-
tat beneficiàries/is d’aquests cursos 269 
usuàries/is. 
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PROGRAMA DE RECERCA I SENSIBILITZACIÓ4

A Ficat, el 2017, hem celebrat ja dos anys 
investigant el fenomen del matrimoni for-
çat amb el projecte Nora. Durant el procés 
d'execució de la recerca, hem anat gene-
rant una xarxa de contactes que ens ha 
permès individuar la problemàtica del ma-
trimoni precoç com a element d'abandó 
escolar amb una incidència més alta de la 
que es visibilitza al nostre país. 

En aquest sentit, durant aquest any d'ac-
tivitat, les accions portades a terme han 
tingut l'objectiu de sensibilitzar sobre la re-
alitat del matrimoni precoç i com aquest 
afecta la formació escolar i acadèmica, 
en especial referència a les joves.  Es trac-
ta d'un fenomen que altera majoritària-
ment els itineraris formatius de les joves, 

Projecte Elpis: Estudi 
sobre el matrimoni precoç 
i l'abandonament escolar

especialment quan el matrimoni comporta 
càrregues familiars.

Les entrevistes realitzades a professionals 
han posat en evidència que es tracta d'una 
realitat oculta i que, tot i essent una pro-
blemàtica emergent, escassegen guies 
formals i concretes que incloguin eines 
de prevenció i protocols d'actuació coor-
dinats entre els actors socials.  

La nostra recerca ha estat un primer pas 
cap a l'organització d'una taula de treball in-
terdisciplinàries que té l'objectiu de definir 
i consensuar eines de detecció i prevenció 
d'aquest fenomen. 

Amb aquest projecte ens proposem 

aportar la nostra contribució perquè un 
major nombre de joves puguin arribar a 
un nivell formatiu que li garanteixi la plena 
realització dels seus drets, a més d'obrir 
mes possibilitats d'accedir a millors llocs 
de treball. 
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Elpis, deessa grega de 
l'esperança, es trobava 
atrapada en un cofre amb 
altres déus. Quan Pandora, 
turmentada per la curiosi-
tat, va obrir la caixa, tots 
els esperits es van escapar a 
excepció de Elpis que va ser 
l'única que es va mantenir 
a dins de la caixa i va ser 
consagrada a la humani-
tat com un dels valors que 
premia la paciència, l'esforç 
i la voluntat de continuar.
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L'Entitat ha engegat la col·laboració i par-
ticipació en el projecte educatiu Massive 
Open Online Course destinat a professio-
nals de diferents àmbits relacionats amb 
la interculturalitat. El projecte està liderat 
per l'organització Informa Giovani d'Itàlia 
en col·laboració amb entitats d'altres 5 pa-
ïsos europeus i tres universitats. Els socis 
en àmbit local som nosaltres, el Col·legi 
d'Educadores i Educadors de Catalunya i 
la Fundació Catalunya Voluntària.

La finalitat de l'estudi és la de recopilar 
bones pràctiques de treball en àmbits 
interculturals a través de visites d'estudi 
realitzades al llarg de l'any en 5 països de 
la Unió Europea. El producte final serà un 
curs en línia gratuït que dóna el nom al 

Projectes europeus

MOOC: Minority as 
Opportunity and Occasion 
for Chrysalis- Massive 
Open On-line Course

projecte: " MOOC: Minority as Opportunity 
and Occasion for Chrysalis- Massive Open 
On-line Course".
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La Fundació Privada FICAT, participa des 
del 2016 en l'execució a Espanya del pro-
jecte europeu NECME "Noves formes de 
ciutadania europea en l'era de la migració". 
El projecte compta amb el suport del pro-
grama "Europa amb els ciutadans" de la 
Unió Europea i és liderat per la Fundació 
italiana "Giovanni i Francesca Falcone", tots 
dos assassinats per la màfia.

L'objectiu és el d'explorar la percepció de 
la migració als països interessats, amb la 
finalitat d'individuar com la societat civil 
organitzada pot implementar accions i 
activitats per prevenir o contrarestar con-
ductes xenòfobes o racistes i promoure 
la cooperació entre organitzacions no 
governamentals i institucions i centres de 
recerca. 

New forms of European 
Citizenship in Migration 
Era (NECME)

Participen al projecte 17 organitzacions de 
la societat civil de 15 països europeus amb 
la realització d'estudis, reunions i seminaris 
amb l'objectiu d'analitzar d'una banda la 
percepció de la migració en les societats 
europees i per l'altre contrastar les creen-
ces i rumors amb dades estadístiques i 
estudis. 
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Ficat pretén col·laborar amb tota la xarxa 
d'entitats públiques i privades dedicades 
als col·lectius més vulnerables, per dur a 
terme un treball coordinat, rigorós i efectiu.

Entitats del programa Nausica de 
Barcelona Ciutat Refugi, Eica, Cepaim, 
Putxet, Exil, Asociació de Benvinguts 
Refugiats, Acció Planetària,  Taula del 
tercer sector, Universitat de Barcelona.

Treball en xarxa
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La nostra feina és possible gràcies a: 
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I amb la col·laboració de:

FUNDACIÓ ZAMORANO BIEDMA
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