MEMÒRIA 2011

Fundació Privada Ficat
Floridablanca, 5.08015 Barcelona. Telèfon: 93 327 98 46. www.fundacioficat.org

1

MEMÒRIA 2011

ÍNDEX
Fundació Ficat PRESENTACIÓ
 L’entitat


El treball en xarxa

projecte ACOMPANYAMENT JURÍDIC
a persones privades de llibertat
 Justificació del projecte

3
3

5



Fitxa tècnica

6



Metodologia i Activitats concretes

7



Dades Estadístiques

8



Valoració general

11

projecte ACOMPANYAMENT JURÍDIC
a menors no acompanyats
 Justificació del projecte

13



Fitxa tècnica

14



Dades Estadístiques

15

Fundació Ficat: LA GESTIÓ
 Finançament dels projectes

16



El patronat

16



Suport i col·laboracions

17

2

Fundació Ficat: PRESENTACIÓ
L’ENTITAT
La Fundació Ficat és una entitat sense ànim de lucre formada per professionals de diversos àmbits que té
com a objectiu lluitar per la defensa dels drets humans i per la integració de totes les
persones i col·lectius que es troben en risc d’exclusió social.
Els principals col·lectius objecte d’atenció són els sectors deficitaris i marginals de la població, amb especial
atenció a les persones privades de llibertat, als immigrants i als menors o joves en situació de marginació en
l’àmbit de Catalunya.
Els projectes de Ficat es caracteritzen per l’abordatge dels problemes des d’una doble vessant d’acció i
reflexió.

EL TREBALL EN XARXA
Ficat pretén col·laborar amb tota la xarxa d’entitats públiques i privades dedicades als col·lectius
anteriorment descrits, per tal de dur a terme un treball coordinat, rigorós i efectiu.

El projecte dret al Dret de la Universitat de Barcelona,
juntament amb organitzacions socials, una d’elles la

XESAJE. Ficat també forma part de la

Fundació Ficat, i entitats publiques, té l’objectiu de millorar

Xarxa d’entitats socials que ofereixen

i afavorir la defensa i l’exercici dels drets de les persones i els
col·lectius menys afavorits. Així mateix, pretén enfortir els
serveis destinats als col·lectius amb major dificultat per
accedir als recursos jurídics socials necessaris per a la
defensa dels seus drets. Cal destacar el paper formatiu
d’aquest projecte, que ofereix la possibilitat als estudiants
de la llicenciatura de realitzar el seu practicum en entitats
socials.

assessorament jurídic en estrangeria.
Aquesta consisteix en un grup de treball en
xarxa, creat fa més d’un any, que té per
objecte en primer lloc, proporcionar un espai
de treball a tots els juristes socials de la ciutat, i
en segon lloc el desenvolupament d’un
protocol d’actuació amb la Subdelegació del
Govern a Barcelona per tractar diversos temes
o problemàtiques.
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Fundació Tot Raval és una plataforma de 54
associacions, institucions, persones i empreses vinculades
ECAS és una Federació d’Entitats

al Raval, que es crea en el 2002 amb l’objectiu comú

Catalanes d’Acció Social, de la qual

de millorar la vida en el barri. La Fundació Ficat forma

Ficat en forma part. Neix l’any 2003,
fruit

de

la

plataformes

fusió
que

de

diferents

treballen

a

Catalunya en l’àmbit social amb la
voluntat de donar resposta a les
necessitats

dels

col·lectius

amb

part

d’aquesta

entitat,

i

en

aquest

marc

es

desenvolupa un treball comunitari, partint d’una visió
integral del barri, que incideix en els àmbits socials,
culturals, econòmics i comercials. Cal destacar un
projecte en el que Ficat té una important participació,
anomenat “Diàlegs per la convivència”. Es tracta

risc

d’una iniciativa que busca millorar la convivència en les

d’exclusió. La intervenció d’aquestes

zones del barri on s’exerceix la prostitució, aspirant a

entitats es fonamenta en la lluita per

propostes de consens per desenvolupar en el marc del

la igualtat d’oportunitats per tota la

barri del Raval.

situació

de

marginació

o

població.

La Fundació Ficat forma part de la Federació Catalana del
Voluntariat Social, entitat que té com a principal objectiu la
promoció i el reconeixement del Voluntariat Social com agent
protagonista de l’acció entre les persones més desafavorides.

La Federació Catalana d’Organitzacions No Governamentals pels Drets Humans es va crear l’any
1994. Aplega avui una trentena d’associacions de Catalunya, entre elles la Fundació Ficat, que, des de diverses
perspectives, treballen per a la defensa i promoció dels drets humans.
Nosaltres entenem que els drets humans són universals, indivisibles i interdependents. Així ho estableixen la
Declaració Universal dels Drets Humans i posteriors tractats internacionals. Malgrat aquestes garanties i les
obligacions subscrites pels Estats, les violacions de drets humans persisteixen arreu del món. A Catalunya
també. Per aquest motiu, és important que la societat civil es mobilitzi per fomentar els drets humans i exigir
als Estats que en garanteixin el seu compliment.
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projecte ACOMPANYAMENT JURÍDIC
a persones privades de llibertat

Des de l’any 1996, els col·laboradors de Ficat del grup de treball de presons i rehabilitació han
desenvolupat aquest projecte d’atenció i suport jurídic als interns del Centre Penitenciari de Joves.
Aquest servei compta amb el suport del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant un conveni de col·laboració que es prorroga cada 2 anys.
L’objectiu general d’aquesta col·laboració de Ficat al Centre Penitenciari de Joves és garantir el ple
exercici del dret de defensa de les persones privades de llibertat, creant un servei dins de les presons
d’acompanyament jurídic permanent, gratuït, d’accés directe 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 només
d’assessorament, s’intenta fomentar la seva responsabilitat i la seva implicació en la resolució dels
problemes o dubtes.
És important remarcar d’increïble creixement que està experimentat la població reclusa a Catalunya i a
Espanya, que ens situa en el primer país de la Unió Europea amb més persones empresonades. Aquest fet
fa necessària una coordinació per part de tots els agents implicats en els processos de reinserció social i un
esforç per que els drets d’aquest col·lectiu siguin garantits.
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Fitxa tècnica.
Àmbit d’actuació: Centre Penitenciari de Joves
Duració del Projecte: 1any.

Beneficiaris:
El projecte d’acompanyament jurídica a persones privades de llibertat està dirigit als joves
interns del Centre Penitenciari de Joves que te una població aproximada de 350 joves. Es
aquest un col·lectiu vulnerable degut a la seva edat.
Una gran proporció de dita població es estrangera (més del 60%), sense familiars propers, ni
xarxa social, fet que augmenta el seu desconeixement respecte els processos jurídics i la
sensació d’incertesa vers el seu futur.
La majoria d’aquestes persones privades de llibertat pertanyen a grups socials amb
problemes de marginació, de barris catalogats com marginals o degradats, amb
problemàtiques de tot tipus en el nucli familiar i amb un baix nivell cultural.
Dies d’atenció al Centre Penitenciari: 54 (divendres de 16h a 20h)
Total d’usuaris atesos: 246
Entrevistes realitzades: 823
En el projecte actual desenvolupat per Ficat l’equip responsable és el següent:
-

Assistència penitenciaria: Laura Moreno Yuste advocada social i mediadora (contractada), Eva
Pastor, estudiant de la llicenciatura de dret (voluntària) i durant l’any 2011 4 estudiants en
pràctiques dins del el projecte “dret al Dret” de la Universitat de Dret de Barcelona.

Els objectius plantejats.
Objectiu General:
Garantir el ple exercici del dret a una defensa jurídica efectiva dels interns del Centre
Penitenciari de Joves.

Objectius específics


Oferir informació i acompanyament jurídic per a donar resposta a les demandes i consultes del
interns amb relació a la legislació que els afecta, en coordinació amb els professionals del
centre.
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Fomentar la responsabilitat i la implicació dels interns vers la seva situació pena i penitenciaria.



Garantir el contacte dels interns amb els seus advocats, facilitant, d’aquesta manera, la
preparació adequada dels judicis.



Elaborar escrits, recursos i demandes en l’àmbit penal o penitenciari, segons les necessitats del
intens i les competències pròpies del servei.



Aclarir l’estat processal dels procediments penal incoats, i fer-ne un seguiment de la casuística
global, especialment quan es tracta d’interns amb nombroses causes pendents.



Fer un seguiment de la situació dels estrangers, i de les seves expectatives respecte a
regularitzar-se a la nostra societat.

Metodologia i organització.
El servei ofereix assessorament jurídic setmanalment als interns del Centre Penitenciari de Joves, de manera
que l’accés al servei sigui lliure i per iniciativa pròpia i puguin plantejar qualsevol dubte jurídic o vers la
seva situació penal i penitenciaria. Si es pot, el mateix dubte o demanda es resolt en la mateixa entrevista,
si no l’equip de juristes fa les gestions oportunes durant la setmana, encaminades a donar resposta a la
petició de l’intern.

Activitats concretes.
Les activitats concretes que s’han realitzat en el marc d’aquest projecte són:


Atenció personal i individualitzada al Centre Penitenciari de Joves. Els divendres de 16 a 20 hores.



Realització de gestions judicial als jutjats de Barcelona (Instrucció, Penals, Audiència Provincial,
Jutjat de Vigilància Penitenciària i Deganat de Barcelona) per resoldre incidències, esbrinar
l’advocat designat d’ofici, fer l’acompanyament a judici del interns que no tenen cap tipus de
xarxa familiar ni social i demandar tota la relació de causes per tal d’esbrinar l’estat i tramitació,
advocat, de cadascuna d’elles



Trucades i tramesa de fax, cartes a jutjats de fora de Barcelona i col·legis d’advocats i deganats.



Realització de gestions a subdelegació del govern, per la tramitació de renovacions de residencia
d’interns estrangers, elaboració d’escrits i recursos per denegació de permisos, tramitacions a
jutjats vers la substitució de la condemna per l’expulsió, etc.



Trucades i tramesa de fax a advocats establint una bona coordinació i comunicació per tal de
garantir el dret de defensa del jove intern.



Reunions de coordinació amb els professionals del
conformar vies adients de coordinació i comunicació.



Elaboració d’escrits i quadres de causes.



Sol·licituds d’informes amb relació a la casuística penal dels interns.



Contacte amb d’altres instàncies públiques o privades implicades en la problemàtica o demanda
de l'intern.

Centre Penitenciari de Joves per tal de
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Dades estadístiques.
Total de dies en el Centre Penitenciari de Joves: 54 (de gener a desembre de 2011, els divendres de
16h a 20h).
Altres centres Penitenciaris: 1 (Centre Penitenciari d’Homes).
Número de beneficiaris atesos al Centre Penitenciari de Joves: 246
- Número de beneficiaris atesos a d’ altres Centres Penitenciaris: 9
-

Centre Penitenciari d’Homes: 4

-

Centre Penitenciari de Lledoners: 2

-

Centre Penitenciari de Quatre Camins: 1

-

Centre Penitenciari de Brians 2: 2

- Número de beneficiaris atesos a la seu de Ficat: 5
Número d’entrevistes realitzades al Centre Penitenciari de Joves: 823
- Número d’entrevistes realitzades a altres Centres Penitenciaris: 1 (Centre Penitenciari d’Homes).
- Número d’entrevistes realitzades a la seu de Ficat: 7
-

Usuaris en tercer grau: 3, del quals 2 varen renovar el permís de residencia.

-

Gestions per a la realització d’ingressos voluntaris per a compliment de condemna: 2

-

Altres Gestions: 2

Seguiment d’interns amb especial problemàtica:
-

Malaltia mental: 4 usuaris

-

Manca de xarxa social i familiar: 22 usuaris.

-

Toxicomania am manca de xarxa social i familiar: 4 usuaris

Derivacions realitzades al nostre servei per els professionals del Centre Penitenciari: 28,4%
Derivacions a d’altres recursos, del propi Centre Penitenciari o a d’altres entitats: 24,4 %

Durada: 1 any
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Gràfica número 1. Comparativa d’estrangers i nacionals atesos per la Fundació Ficat.
Estrangers

213

Nacionals

43

TOTAL

255

Les consultes realitzades per interns estrangers son majoritàries. L’aspecte més problemàtic -en relació al
col·lectiu immigrant- és la manca d’informació referent a la seva situació penal i administrativa. És
necessari fer un esforç perquè comprenguin les diferents situacions jurídiques pel que fa a la seva situació
penal en relació a la seva situació administrativa.

Gràfica número 2. Gestions i consultes derivades de les visites.

Consultes referents a qüestions
penitenciaries.

50

Consultes referents a qüestions extra
- penitenciaries.

218

Gràfica número 3. Gestions i consultes extra - penitenciaries.

Informació sobre el Procediment Penal
Esbrinar i contacte advocat d’ofici
Quadre de Causes
Incidències Jutjats
Acompanyament a judici
Ingresso voluntaris
Revisions de Sentencia
Estrangeria

44
66
18
2
3
2
6
77

Pel que fa a les gestions externes, aquestes han continuat augmentant fet demostra la necessitat del
servei. S’observa que les gestions de proporció més elevada són les consultes en temes d’estrangeria
que seguidament desglossarem, en segon lloc les consultes als jutjats tant per esbrinar els advocats d’ofici
que assisteixen als interns, tant per esbrinar les causes obertes i en curs, el seu estat de tramitació així com
l’advocat d’ofici (quadre de causes)
La major part del interns desconeixen qui els hi ha estat designat com advocat/da, pel torn d’ofici, fet que
dificulta la preparació dels judicis així como el seguiment de la causa per part de l'intern. Sovint, els interns
parlen per primer cop amb el seu Lletrat/da moments abans de la celebració del judici.
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Una de les conclusions del servei, arrel de les gestions que duem a terme i que en anys anteriors ja hem
remarcat, és la escassa comunicació entre alguns presos i els seus advocats, que en molts casos és quasi
inexistent.
Cada any són més nombroses les gestions encaminades a reforçar o reincidir en el contacte entre el pres
(client) i l’advocat, per tal de garantir l’efectiu exercici del dret de defensa.
Per altre banda, els interns estrangers fam moltes consultes referents al procediment penal, per tal
d’intentar entendre tot el que succeeix al seu voltant, la manca de xarxa social i familiar, així com el
desconeixement de la llengua fa necessari que es realitzi aquest esforç per tal que la persona estrangera,
entengui la seva situació tan penal com administrativa.

Gràfica número 4. Consultes en temes d’estrangeria
Cal incidir en aquest tema. Les consultes en estrangeria son amb diferencia les mes nombroses, en primer
lloc això es degut al alt percentatge d’interns estrangers al Centre Penitenciari de Joves, i per altre, a la
manca de coneixement respecte a la seva situació penal en relació a la seva situació administrativa, si a
tot això sumen la manca de desconeixement de la llegua i la manca de xarxa social i familiar l’angoixa
vers aquest tema augmenta.

Gestions referents a renovacions.

9

Recursos referents a renovacions.

5

Altres tràmits.

4

Informació sobre la tramitació per obtenir la
Residencia com a ciutadà Comunitari.
Acompanyaments a subdelegació del Govern.

7
2

Informació sobre:
La substitució de la condemna per l’expulsió.
L’expulsió administrativa a la finalització de
la condemna.
Llibertat condicional al país d’origen.

50

TOTAL

77

Gràfica número 6. Consultes referents a qüestions penitenciaries.
Classificació

10

Permisos de sortida

16

Trasllats

9

Procediment

15

sancionador
TOTAL

50
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Durant l’any 2011 s’han atès a 9 persones que o bé eren d’altres Centres Penitenciaris o bé estaven
classificades en tercer grau de tractament (règim obert). Els interns que demanen ser visitats per l’entitat a
altres centres penitenciaris són joves que han estat vinculats a la nostra entitat quan hi eren al Centre
Penitenciari, igualment ho són en molts casos el que es troben en règim obert, normalment aquests es
posen en contacte amb nosaltres per iniciativa pròpia (la majoria) o be son derivats a l’entitat per els
propis Treballadors Socials del Centre Penitenciari.

Novetats importants.
Durant l’any 2011, la Fundació Ficat ha treballat per una vinculació més estreta entre el Centre
Penitenciari de Joves, per una banda i la Universitat de Dret de Barcelona per l’altre.
Així al Centre Penitenciari de Joves formen part de la Taula de Participació Social Perifèrica. La
Taula de Participació Social neix de la necessitat de millora constantment la intervenció adreçada a
afavorir la reeducació i la reinserció social de les persones sotmeses a mesures d’execució penal. El
desplegament d’actuacions dirigides a l’obtenció d’aquest objectiu requereix potenciar i regular la
intervenció de les entitats col·laboradores i de voluntariat.
És en aquest sentit que es va decidir crear la Taula de Participació Social (TPS) en l’àmbit penal i
penitenciari per establir i consolidar els vincles entre la comunitat i les persones sotmeses a execució penal.
Avui dia, la Taula és una realitat consolidada, amb trobades de consens i treball de forma continuada i
amb tres comissions de treball: permanent, de formació i de necessitats emergents.
Per altra banda, el naixement de les Taules de Participació Social Perifèriques respon a la necessitat
d’acompanyar, orientar i fomentar la participació en els centres penitenciaris en el desenvolupament de
l’Ordre JUS/370/2009, de 23 de juliol, de regulació de les taules de participació social en l’àmbit penal i
penitenciari, amb l’objectiu d’unificar continguts, línees de treball i metodologia.
En una altre ordre de coses, Ficat col·labora activament amb els Treballadors i Treballadores
Socials del Centre Penitenciari de Joves, pel que fa a la situació administrativa dels interns
estrangers, sent aquesta relació cada cop més estreta i mes satisfactòria.

Pel que fa a la Universitat de Dret de Barcelona, la Fundació Ficat col·labora amb el projecte “dret
al Dret”, es tracta d’un projecte compartit per persones de la Universitat, les organitzacions socials i les
entitats públiques que es preocupa per millorar i fomentar els següents objectius:

1. Millorar i afavorir la defensa i l’exercici dels seus drets per part de les persones i els col•lectius
menys afavorits.
2. Enfortir i millorar els serveis destinats als col•lectius amb major dificultat per accedir als recursos
jurídic - socials necessaris per la defensa dels seus drets.
3. Millorar el servei que es presta a les organitzacions que treballen amb aquesta mateixa finalitat.
4. Afavorir les relacions de col·laboració i treball conjunt entre la Facultat de Dret (UB) i les
organitzacions públiques, socials i professionals.
5. Millorar la formació dels estudiants de l’ensenyament de Dret de la Universitat de Barcelona
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L’ampliació del projecte per l’any 2012.

Per l’any 2012 i degut a les necess itats detectades al Centre Penitenciar i de Joves es vol
ampliar el projecte d’acomp anyament per fer amb l’estreta col·laboració amb els
profess ionals del C entre Penitenciar i un projecte més específic per els joves estrang ers
privat s d e llib ert at.
L’objectiu de fons d’aquest projecte es proporcionar informació clara i completa als joves
interns estrangers sobre la seva situació administrativa i penal, per tal de que el
coneixement i comprensió de la seva conjuntura els permeti construir una perspectiva de
futur realista.
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ACOMPANYAMENT JURÍDIC
a menors no acompanyats

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
El projecte d’acompanyament jurídic a menors immigrants no acompanyats està dirigit a persones
immigrants menors d’edat principalment, de qualsevol nacionalitat i sexe, que tenen com a objectiu
establir-se en el nostre país i integrar-se de forma pacífica en la nostra societat, i que no disposen de
recursos econòmics per obtenir un assessorament legal adequat per complir amb els seus objectius.
El projecte pretén facilitar el procés d’integració d’aquests menors immigrants a Espanya. És per
això, que es facilita un servei d’acompanyament jurídic gratuït per tal que puguin normalitzar la seva
situació i tinguin ple accés a tots els drets i deures que la llei els atorga.
Aquesta actuació és pionera a Catalunya, ja que no existeix cap entitat social que es dediqui
a l’acompanyament jurídic per menors immigrants no acompanyats fins arribar a via
judicial. La nostra entitat és la primera entitat que està actuant davant dels jutjats per la
defensa d’aquests menors i els seus drets, la gran majoria subsaharians arribats amb pastera
a Canàries, y que no reben cap tipus d’assessorament ni d’acompanyament jurídic.
La realtiat actual és que la Generalitat de Catalunya, concretamen la DGAIA – Direcció General d’Atenció
a la Infància i Adolescència-, aten a molts menors subsaharians ya que son menors que no tenen cap
familiar al nostre país. Molt sovint, ens trobem que molts d’aquests menors no gaudeixen de la
documentació necessària o bé que de la que disposen no és acceptada per la Generalitat i no poden entrar
dins del circuit de protecció de moenors, creant així una borsa de pobresa infantil.
La nostra entitat en aquest supòsits, utilitza tots aquells mecanismes que la normativa permet per tal que
el menor pugui recórrer, en cas de ser necessaria als jutjats.
Actualment no existeix en els Col·legis d’advocats la especialitat per aquests menors i per això la nostra
entitat està actuant en aquests supòsists. També hem de resaltar que des de Ficat s’està donant a conèixer
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aquesta situació al Col·legi d’advocats de Barcelona per tal que es pugui introduir aquesta especialitat dins
del servei d’assistencia jurídica gratuita.
Estem celebrant un gran assoliment, doncs gràcies al nostre treball aconseguim que l’il·lustra
Col·legi d’advocats de Barcelona aprovi un Torn d’ofici Especialitzat per a Menors Estrangers
No Acompanyats. Està prevista la seva posada en marxa en el termini d’uns sis mesos.

FITXA TÈCNICA
Nom del projecte
Acompanyament jurídic gratuït per a menors immigrants no acompanyats.

Finalitat del projecte
Ficat ofereix als beneficiaris d’aquest projecte una orientació jurídica facilitant-los la informació necessària al
llarg del seu procés, així com un seguiment individual de cada cas.

Beneficiaris del projecte.
Aquest projecte està dirigit principalment a menors immigrants no acompanyats que tenen problemàtiques
de caràcter legal.

Número de beneficiaris: 84
Durada 1 any
Antiguitat del projecte: Segon any de durada
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DADES ESTADÍSTIQUES

Casos atesos durant l’any 2011: 84:
1) Menors que es van fer adults i no hi ha hagut sentència perquè es van fer adults i el jutjat arxiva el cas:
45.
-

d’aquests 45: 42 gaudeixen de residència; 2 no se sap ja que han perdut el contacte amb ficat i
1 va morir. 2 joves que ja tenen residència es va presentar recurs al jutjat perquè la DGAIA no
tramitava la residència quan era menor, estem esperant sentència.

-

D’aquests 45: 10 casos estem esperant recurs davant l’audiència Provincial per tal que el jutge
civil continuï el procés civil de determinació de l’edat malgrat sigui adult. No tots els casos s’ha
fet recurs ja que han perdut el contacte amb ficat.

-

1 cas que ja té residència esperem un recurs per una expulsió que es va tramitar quan era
menor i estava en un centre de protecció.

2) 13 joves estem esperant sentència, 11 ja són adults i tenen residència i 2 són menors.
3) 13 joves han perdut el contacte amb ficat i no s’ha iniciat el procés civil de determinació edat.
4) 1 cas que esperem sentència contra una repatriació d’un jove que ja és adult i gaudeix de residència.
5) 1 cas d’un jove que està al seu país i estem esperant recurs contra una repatriació.
6) 5 joves ex tutelats van rebre informació sobre com tramitar l’autorització de residència. S’han derivat a
la Àrea de Suport al Jove ex tutelat.
7) 1 sentència favorable. Ara estem esperant recurs per la residència.
8) 3 sentències desfavorables i estem esperant 2 recursos d’un dels menors. L’altra cas no es va recórrer ja
que era un cas amb poques possibilitats.
9) 2 joves derivats a l’advocat d’ofici. En aquests supòsits hem contactat amb advocat d’ofici per a
facilitar tota la informació i assessorament.
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Fundació Ficat: LA GESTIÓ
Finançament de projectes

Durant l’any 2011 la Fundació Ficat ha comptat amb tres fonts de finançament: subvencions públiques i
privades, aportacions per convenis de col·laboració amb altres entitats i donatius particulars.

Generalitat de
Catalunya
Ajuntament de
Barcelona
Diputació de
Barcelona
Ens privades i
donacions.
Fons Propis

El patronat
Durant l’any 2011 la composició del Patronat ha estat la següent:
Albert Parés /Raquel

President/Presidenta

Prado (a partir de
setembre)
M. Beatriz Fernàndez.

Secretària

Antonio Madrid.

Vocal
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Suport i col·laboracions
El treball diari de la Fundació Ficat ha estat possible gràcies al suport i la col·laboració de:
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Fundació Privada Ficat
Floridablanca, 5
08015 Barcelona
Telèfon: 93 327 98 46
Correu-e:
coordinacio@fundacioficat.org
www.fundacioficat.org

