MEMÒRIA
FUNDACIÓ
PRIVADA FICAT
2018

Fundació Privada FICAT

Missió

L'entitat

Ficat treballa per a promoure
l'equitat i la justícia social
mitjançant la defensa dels
drets humans en l'exercici de
l'advocacia, l'acollida i el
desenvolupament humà

L'entitat es configura com un espai d'assessorament jurídic, acollida i formació per
a persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat, així com un espai de formació
per a nous juristes i per a aquells ciutadans
interessats en la defensa d'una societat democràtica i igualitària. Aquesta tasca es
complementa amb la recerca, amb d'altres
professionals del dret, entitats socials, universitats i administracions públiques, d'estratègies d'actuació jurídica i institucional
que afavoreixin la defensa dels drets de les
persones i dels col·lectius que es troben en
risc o en situació d'exclusió social.
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Valors

Carrer Comerç 42, 08003 Barcelona

+34 655 82 71 20

NIF: G62212972

+34 93 015 53 26

Núm. Registre de Fundacions
de Catalunya: 1459

www.ficat.org | info@Ficat.org
fundacioFicat

Igualtat; equitat; compromís;
suport mutu; rigor professional i austeritat de mitjans;
solidaritat; transversalitat,
transparència; justícia social

Aquesta tasca es desenvolupa mitjançant
quatre àmbits de treball complementaris

S OCI OJU R Í D I C
IN CLUSI Ó SOCI AL
FORMACI Ó
ES TU D I S APLI CATS
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El 2018 en números

Origen de les persones beneficiàries

SOCIOJ URÍDIC
Assegurar el dret de les persones a l'accés a la justícia i a la defensa jurídica

1. Penitenciari
El servei atén interns del Centre Penitenciari
de joves, entre 18 i 24 anys, que es troben en
situació de vulnerabilitat social. Es realitzen
els assessoraments sociojurídics oportuns
amb acompanyament personalitzat des
d'una perspectiva integral i amb caràcter
pedagògic.
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0
D’1 a 25
De 26 a 50
De 51 a 75
De 75 a 100
Més de 100

El principal objectiu del projecte és garantir
el ple exercici dels drets de les persones
privades de llibertat mitjançant accions
diverses:
1. Servei de Seguiment Jurídic o
Oficina de l'Intern
2. Taller d'habilitats jurídiques que
forma part del mòdul d'acollida del CP

Tipus de consultes

Persones ateses

DRET PROCESSAL

185
DRET PENITENCIARI

166
DRET D'ESTRANGERIA

165
DRET PENAL

88
INTERVENCIONS SOCIALS

20
DRET ADMINISTRATIU

16
DRET CIVIL

11

307
Atencions realitzades

650
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Sociojurídic

2. Acompanyament legal
El projecte atén persones en situació
de vulnerabilitat, oferint assessorament jurídic i acompanyament individual, de forma empàtica i fomentant
l'apoderament de la persona partint
de la comprensió de la seva situació
sociojurídica.
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El servei es configura des d'una perspectiva d'interrelació de factors jurídics i biopsicosocials, per tant, només des d'una
perspectiva transversal i interdisciplinària,
en xarxa i coordinació amb altres serveis
especialitzats, pot oferir respostes adequades a les necessitats de cada persona.

3. Prestació de serveis jurídics
Tipus de consultes

Persones ateses

DRET D'ESTRANGERIA

196
DRET CIVIL

20
DRET PENAL

11
DRET LABORAL

9
DRET ADMINISTRATIU

9
PROTECCIÓ INTERNACIONAL

9

251
Homes

144
Dones

107

CEESC COLEGIO DE EDUCADORAS
Y EDUCADORES DE CATALUÑA
Durante el 2018 se ha ofrecido asesoramiento jurídico al personal colegiado del
CEESC. Es necesario advertir que, a diferencia de otros proyectos, en este caso la
mayor parte de las consultas son de corte
laboral y administrativo.
PUBLICACIONES
A raíz de la colaboración con el Colegio de
Educadores y Educadoras Sociales de
Cataluña, algunos miembros de nuestra
Fundación participaron durante el curso
de 2018 en la redacción de artículos de interés jurídico para la revista oficial trimestral del CEESC.
FUNDACIÓN CARES
Durante el 2017 se mantuvo el Convenio
de Colaboración con la Fundación Cares
y CODEC (Grupo CARES), en cuyo marco
se ofrece prestación de Servicios socio-jurídicos a sus trabajadores.

Consultes

132

FISCAL

4%

Dones

18
CEESC

27

4%

CIVIL

Homes

87

PENAL

13%
59%
ADMINISTRATIU

20%

LABORAL
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IN CLU SIÓ SOCIA L
4. Advocar
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El projecte Advocar està pensat per a
donar acolliment legal a persones individuals o col·lectius amb problemàtiques
jurídiques locals, nacionals, europees o
internacionals, relacionades sempre amb
la defensa de l'equitat, la justícia i els drets
humans, a fi de considerar les accions legals que fossin oportunes en cada cas i
davant les instàncies administratives públiques, privades i/o judicials que siguin
competents.

Implicar-nos en l’acollida, prevenció, dinamització i cohesió social,
mediació i formació des de una perspectiva comunitària

PROJECTE DECÀPOLIS

Acollida i inclusió de persones
sol·licitants i beneficiaris de protecció
internacional.
Un recurs residencial que forma part del
programa d'acollida municipal Nausica i
té l'objectiu de millorar els processos d'inserció social i d'autonomia de persones
refugiades i sol·licitants d'asil a la ciutat de
Barcelona.
S'ofereixen serveis d'acollida residencial i
intervenció especialitzada per a persones
i famílies refugiades en situació de vulnerabilitat i exclusió social.

Persones ateses

32
Homes

20
Dones

4
Menors
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FOR M AC I Ó
Mantenir la dualitat d'acció i reflexió local i internacional
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L'entitat ofereix formacions a diferents
sectors professionals que intervenen en
els processos d'acollida social de les persones, així com a ciutadans i ciutadanes
sobre les eines jurídiques pràctiques que
els faran prendre consciència de les seves capacitats, drets, deures, i recursos
existents.

Formacions dutes a terme
13 cursos de mòdul C del certificat
d'acollida

Persones beneficiàries

213
Dones

62%
Homes

38%

DEL TRIANGLE NORD A
CATALUNYA: VIOLÈNCIA,
MIGRACIONS I REFUGI
En col·laboració amb Europa Sense Murs i
l'Associació Salvadorenca de Catalunya
(ASCA).
Un curs amb l'objectiu de donar a conèixer
el context sociopolític del Triangle Nord i
les migracions internacionals, amb especial atenció a la problemàtica del dret d'asil
per violència i persecució de les maras, i
aportar eines per a analitzar i millorar les
polítiques i programes d'acollida, integració i cohesió social.

Assistents

35
Dones

32
Homes

3
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ES T U DI S AP L I C ATS
Generar un laboratori d'idees i estudis aplicats

1. MATRIMONI PRECOÇ I
ABANDONAMENT ESCOLAR
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Nora Project: by choice, not by force és
un espai virtual dedicat al fenòmen dels
matrimonis precoços i forçats, on es recullen notícies, iniciatives i informacions
sobre la qüestió.

2. MASSIVE OPEN ON-LINE
COURSE (MOOC) UNION OF MINORITIES. EDUCATIONAL TOOLS FOR
THE EUROPEAN CULTURAL MOSAIC
El projecte ha finalitzat amb la publicació del curs en línia Union of minorities.
Educational tools for the European cultural mosaic, resultat de dos anys de col·
laboració entre professionals de diversos
àmbits del coneixement social i representants d'entitats, universitats, ajuntaments
i col·legis professionals.

Participen 15 entitats de 7 països

3. NECME NOVES FORMES DE
CIUTADANIA EUROPEA A L'ERA DE
LA MIGRACIÓ
Ficat, ha participat durant 18 mesos en
l'execució a Espanya del projecte europeu
NECME "Noves formes de ciutadania europea a l'era de la migració”.
L'objectiu és investigar la percepció de
la migració als països interessats, amb la
finalitat de determinar com la societat civil organitzada pot implementar accions
i activitats per a prevenir o contrarestar
conductes xenòfobes o racistes i promoure la cooperació entre organitzacions no
governamentals, institucions i centres de
recerca.

17 organizacions participants
15 països europeus
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Creant sinèrgies

Equip
PATRONAT

EQUIP TÈCNIC

VOLUNTARIAT

President
Josep Maria Garcia Picola

La Fundació Ficat compta amb un equip
interdisciplinari de professionals de diferents àmbits del coneixement social.

Es tracta d'un element clau de la nostra
entitat que s'emmarca dins d'un model
de ciutadania i participació comunitària
més extens, com una resposta davant la
insatisfacció enfront d'una cultura materialista i individualista. Es tracta d'un
voluntariat compromès, crític, mogut
per l'acció social, dedicat a temps parcial, però implicat vitalment, amb l'horitzó
de la transformació social com a meta.

Vicepresident
Jordi Palou Loverdos
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Treball en xarxa

Secretari
Oscar Juncá Lasauca
Tesorera
Carmen Bertrán Codina
(hasta el 21/11/2018)
Tesorer
Joaquim Barba Miralpeix
(a partir del 21/11/2018)
Vocal
Mercedes Mas de Xaxàs Faus

7 persones contractades (5 jornada
completa; 2 jornada parcial)
8 professionals externs
1 estudiant en pràctiques

42 persones voluntàries

ORGANIGRAMA
Patronat
Coordinació general
Programa sociojurídic

Formació

Programa d'inclusió social

Estudis aplicats

Ficat col·labora amb tota la xarxa d'entitats
públiques i privades dedicades als col·lectius més vulnerables, per a dur a terme un
treball coordinat, rigorós i efectiu.
Ficat forma part del Programa Nausica
i de la Xarxa Joves BCN; l’entitat també
participa en diferents taules de treball,
amb l'objectiu d'incidir en les polítiques
socials catalanes i millorar el benestar de
les persones per a aconseguir la seva plena
inclusió social. Entre aquestes, la Taula del
Tercer Sector i la Taula de Participació
Social del Centre Penitenciari de joves.
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Creant sinèrgies

Transparència
INGRESSOS TOTALS
Subvencions
Prestacions de serveis
Donacions
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DESPESES TOTALS
Sous i salaris

Col·labora
199.000,00€
109.000,00€
84.000,00€
6.000,00€

191.000,00€
113.000,00€

Lloguers

23.000,00€

Serveis professionals

22.000,00€

Altres despeses de programa

33.000,00€

Reserves*
*Tal com estipulen els estatus de l’entitat la major part
de les reserves és reinverteixen en programes de l’entitat

Fes-te voluntari! Si vols formar part del nostre equip contacta'ns
a info@ficat.org

8.000,00€

Pots donar-nos suport efectuant un donatiu a través d'una
transferència bancària al compte:
CAIXA D'ENGINYERS
IBAN: ES46 3025 0001 1514 3344 7287

BIZUM

PAY PAL

33339

http://ficat.org/colabora
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BIC/SWIFT: CDENESBBXXX

33339

Amb el suport de
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Col·laboradors
Acció Planetària · Associació Catalana de Residents Senegalesos de Catalunya · Associació
Salvadorenca en Catalunya (Asca) · Banc d’Aliments · Banc de Recursos · Ceesc Col·legi
d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya · Cepaim · Codec · Condis · Consum · Espai
d'Inclusió i Formació Casc Antic (EICA) · Europa sense murs · Exil · Federació Catalana
del Voluntariat Social · Fundació Cares · Fundació Ared · Fundació Catalunya Voluntària ·
Fundació Espavila · Fundació Putxet · Languages 4 life · Mi aportación · Open Cultural Center ·
Sosa · Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat de Barcelona
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