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0. PRESENTACIÓ
L’any 2016 ha estat un any molt convuls en molts sentits, amb molts canvis que s’han anat
produint tant en l’àmbit de la protecció com en el de la prevenció. Durant aquest any hem
treballat molt dur per aconseguir fer front a aquests canvis, per reduir la inseguretat i la
incertesa que suposen, sempre tenint en ment els interessos de les entitats sòcies però molt
especialment els del nostre col·lectiu d’atenció. De totes formes, hem de fer l’esforç per veure
que darrere de cada repte i de cada possible amenaça s’amaguen oportunitats i possibilitats
que hem de saber veure i que ens poden fer més forts a nivell personal, a nivell d’entitat i a
nivell de Federació.
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Durant el 2016 hem fet molt, hem impulsat moltíssimes accions i noves iniciatives. Si
haguéssim de destacar les més importants jo em quedaria amb:
1.
2.
3.
4.

20è Aniversari de la FEDAIA
Model SIS
La Campanya Opening Doors
El programa CaixaProinfància

Com sabeu, el 2016 ha sigut un any de celebració. El passat Fòrum FEDAIA es va centrar en els
20 anys de treball intens de la Federació, revisant el passat, valorant el present i posant la
mirada en el futur, en els nous reptes que encara queden per assolir. A més, vam fer una gran
festa de commemoració d’aquests 20 anys de vida al Poble Espanyol on els infants,
adolescents i joves van ser realment els protagonistes. Sense cap mena de dubte, ens hem de
felicitar per tot el que hem aconseguit durant aquestes dues dècades de treball amb la
infància, l’adolescència i les famílies en situació de vulnerabilitat.
Pel que fa al Model SIS hem treballat molt, i de fet continuem treballant, per garantir que el
canvi de model es faci amb garanties de servei i que el seu desplegament es faci seguint uns
criteris avalats per les entitats afectades.
El 2016 també ha sigut un any per iniciar una nova reflexió entorn al model comunitari, tot
plegat emmarcat en la campanya Opening Doors. Hem potenciat antigues aliances amb
organitzacions de les quals som membres, com ara Eurochild, i hem forjat noves
col·laboracions amb altres entitats com FICE España. Gràcies als espais Tribuna, hem pogut
reflexionar sobre el procés de transició d’un model d’atenció institucional a un model
comunitari.
Com a prova de que de vegades el que ens suposa una amenaça pot esdevenir una oportunitat
tenim el programa CaixaProinfància. Molts dels que esteu aquí presents sabreu que el
programa farà un canvi important a nivell d’implementació i desplegament, posant l’accent en
la importància del treball en xarxa i a nivell de territori. Bé, la FEDAIA deixarà de ser
coordinadora tal i com ho havia estant fent durant aquests deu anys per passar a assumir un
nou encàrrec de Fundació Bancària “la Caixa”: assumir el rol de coordinadora de ciutat. Aquest
encàrrec, dotat d’un fort component polític i estratègic, no hagués estat possible sense la
bona feina i a la qualitat del treball de la FEDAIA durant aquests anys. Gràcies a aquest nou rol
dins del programa CaixaProinfància pensem que podem aconseguir moltíssimes coses pels

nostres socis, tant si formen part del programa com si no, ja que arribarem a àrees d’influència
on fins ara potser no havíem arribat.
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Però el 2016 també ha sigut un any de canvis a nivell intern. Com sabeu, ja fa dos anys que en
una Assemblea General com aquesta es va aprovar la composició de l’actual Junta Directiva.
Com a Presidenta, vaig assumir l’encàrrec d’enfortir aquesta Federació i per aconseguir-ho
calia fer-nos més forts a nivell intern i extern. Durant aquesta primera part del meu mandat
hem volgut posar l’accent en la part interna i durant aquests anys, l’equip tècnic però també
cadascun dels membres de la Junta Directiva, hem treballat molt intensament per aconseguir
crear un model d’organització molt més eficient. I creiem que ho hem aconseguit. Fa un parell
de mesos, en aquest mateix espai, vau aprovar per majoria una nova estructura que
organitzava a l’equip tècnic en tres grans àmbits: serveis, coneixement i comunicació. Però
com us deia aquest nou model de gestió també implica molt més als membres de la Junta
Directiva, ja sigui assumint funcions de relacions institucionals, de governança, de control de
gestió o com a referents de cadascun dels àmbits que he mencionat abans, acompanyant i
assessorant a les responsables de l’equip tècnic. Creiem que el resultat ha estat molt positiu
tot i que caldrà continuar treballant per consolidar, per muscular aquest nou model del que
ara ja hem posat les bases.
Com us comentava, els dos primers anys del meu mandat s’han centrat en enfortir-nos a nivell
intern però ara toca fer-nos forts cap enfora, afrontant els reptes que això suposa i centrar els
nostres esforços en la idea de fer-nos forts com a sector. El nostre sector està molt fragmentat
i això ens fa febles a ulls de l’Administració i de la societat i per això cal que la FEDAIA pugui
liderar sinèrgies i aliances amb altres xarxes que treballen perseguint els nostres interessos i
pel mateix col·lectiu d’atenció.
Ens queda molt per fer, haurem de treballar durament però ho continuarem fent com ho hem
fet fins ara: de forma conjunta, tenint en compte les opinions de tots vosaltres i no perdent
mai de vista al nostre col·lectiu d’atenció. Junts sumem, junts som més forts i això és el que ha
de marcar qualsevol acció impulsada per la FEDAIA.

Conxi Martínez
Presidenta

1. ENTITATS MEMBRE
La força de la FEDAIA, és indubtablement, les seves entitats membre, actualment la
federació està composada per aquestes 92 entitats.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

A.R.C.S.
ABD
AD'Iniciatives Socials
AEMA Sccl
Anoe-Llicasaj- Associació Per A La No Exclusió
ARFAR
Argos Sccl
Associació "In Via"
Associació Centre d'Esplai Xixell
Associació Centre d'Higiene Mental Les Corts
Associació Centre Formacio I Prevencio
Associació CEPS
Associació D'Ajuda Social Cel Obert
Associació Educació i Lleure UBUNTU
Associació Educativa Can Palet
Associació Educativa Ítaca
Associació Educativa Pisos Assistits Espavila't
Associació Educativa Vall Del Terri
Associació Esquitx
Associació Formacio I Desenvolupament
Associació Juvenil Esquitx
Associació Llar Nova Esperança
Associació Prosec
Congregación Buen Pastor
Caritas Diocesana De Barcelona
Casal Dels Infants per l'Acció Social als Barris
Centre Eixida Camps Blancs
Centre Esclat
Club Infantil Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons
Companyia De Les Filles De La Caritat
Congregació De Religioses De Jesus Maria
Coordinadora D'Entitats Del Poble Sec
Creu Roja
Drecera SCCL
Eduvic SCCL
El Far, Servei Social Evangèlic
Esclat, Associació Solidaritat I Servei Santa Teresina
Esplai La Florida
FASI
Fundación Maria Auxiliadora
Fundació ACIS
Fundacio Infancia I Familia
Fundacio Adsis
Fundació AGI
Fundacio Busquets
Fundacio Casa Sant Josep De Tarragona
Fundacio Catalana De L'Esplai
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Fundacio Centre Obert Joan Salvador Gavina
Fundacio Comtal
Fundacio Eveho
Fundacio Futbol Club Barcelona
Fundacio Germina
Fundacio Idea
Fundació Iniciatives Solidàries
Fundacio Institut De Reinsercio Social-Ires
Fundacio Jacinta Sastrada Morelló
Fundacio La Salut Alta
Fundacio MAIN
Fundacio Mare De Deu De Fatima
Fundacio Maria Raventós
Fundacio Marianao
Fundacio Pare Manel
Fundacio Pere Tarres
Fundacio Privada Ateneu Sant Roc
Fundació Privada Casa Caritat de Vic-Llar Juvenil
Fundació Privada Centre d'Higiene Mental Les Corts
Fundacio Privada Putxet
Fundacio Pro Vida De Catalunya
Fundacio Resilis
Fundacio Sagessa Salut
Fundació SER.GI
Fundacio Vicki Bernadet
Fundación Nazareth
Fundación Santa Rosalia
GEDI, SCCL
Grup D'Esplai Blanquerna
Grup Esplai La Fabrica
Instituto Secular "Cruzada Evangélica"
INTRESS
ISOM SCCL
Llar Mare Esperança
Llar Sant Josep De La Muntanya
Ludoteca Margarida Bedos
O.B.A.-Residencia La Immaculada
Obres Socials Maristes
Recursos Educatius Per La Infancia En Risc (REIR)
Residencia Assistencial De Manresa. Fundacio Cots
Salesians Sant Jordi
Sinèrgia Social: Associació Coordinadora d'Entitats per l'Interès General
Suara Serveis, SCCL
Ventijol
YMCA Barcelona

Les baixes i altes de Socis al llarg del 2016 han estat les següents:
ALTES SOCIS
Sinergia Social: Maig 2016
Associació educació i Lleure Ubuntu: Juny 2016
Associació Centre d’higiene Mental Les Corts: Novembre 2016
Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts: Novembre 2016
Fundació Ser-gi
Fundació Maria Auxiliadora
BAIXES SOCIS
Fundació persona i valors Maig. Motiu: forma part de la nova entitat associada
Sinergia Social
EICA Casc Antic Juliol. Motiu: tancament de l’entitat
Associació Centro Amigos i Col·lectiu Cultura Popula. Motiu: passen a formar part
de la Fundació Maria Auxiliadora
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2. COMPOSICIÓ JUNTA DIRECTIVA
La composició de la Junta Directiva és la següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Conxi Martínez, Presidenta
Jaume Clupés, sots president
Mario Cuixart, sots president
David Ruiz, sots president
Marta Garcia, secretaria
Joan Muntaner, tresorer
Paco Estellés, vocal
Josep Rodriguez, vocal
Adela Camí, vocal
Montse Torredeflot, vocal
Carme Calafat, vocal
Pilar Nuñez, vocal
Domènec Domenech, vocal
Jordi Ripoll, vocal
Daniel Juan, vocal

Les noves incorporacions han estat:
16. Felipe Campos, vocal
17. Pepi Ruiz, vocal per Maria Diaz , vocal
18. Ricard Rodriguez, vocal

3. ENFORTIMENT INTERN
ENCÀRREC DE L’ASSEMBLEA DE TREBALL VERS UN NOU MODEL DE GESTIÓ DE FEDAIA
L’assemblea extraordinària de socis del 30 d’abril del 2015 procedeix a la elecció d’una nova
Junta Directiva i Presidenta. Part principal del seu programa electoral és obrir un procés de
treball i reflexió conjunta, amb els membres associats, que els permeti dibuixar entre tots
Quina FEDAIA volem?
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La junta directiva, en assemblea ordinària de socis, del passat 21 d’abril de 2016 reserva un
espai per compartir i presentar la reflexió estratègica realitzada per la Junta Directiva al llarg
del 2015 i principis del 2016, sobre un nou model de gestió de la federació. Els representants
legals de les entitats assistents validen la proposta presentada, es recullen les aportacions, i la
junta pren l’encàrrec de continuar treballant per presentar la concreció de la proposta.

En le període comprés entre el 21 d’abril del 2016 i el 21 de febrer del 2017 La junta directiva i
l’equip tècnic realitza una intensiva tasca de reunions, reflexions i debats, per aprofundir i
detallar la nova versió del model de gestió presentada.
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La junta directiva, en assemblea extraordinària de socis del 21 de febrer de 2017, presenta la
concreció de la nova organització de la federació, model de gestió, mapa de processos i
cadenes clau principals d’activitat. Es concreta que aquest model permet:
- ordenar la nostra tasca
- aclarir per a qui treballem: les entitats sòcies
- dotar-nos d'un model que podem millorar any a any i traspassar entre diferents juntes sense
perdre coneixement pel camí
- permet desenvolupar professionalment el nostre equip tècnic de treball i aclareix el seu
encàrrec professional
- defineix l'encàrrec de treball per als membres de la Junta directiva i de la resta d'òrgans de
govern de forma clara i explícita.
La proposta presentada, és molt ben acollida per les entitats sòcies presents i aprovada per
unanimitat.

4. RELACIONS INSTITUCIONALS
Al llarg del 2016 la Junta Directiva ha realitzat una feina intensa de representació
institucional, reunint-se amb els representants de les administracions públiques,
participant i aportant expertesa en els grups de treball engegats per les diferents
direccions generals, posant en el focus la defensa dels drets dels infants.
GENERALITAT DE CATALUNYA


PRESIDENTA DEL PARLAMENT
1 Reunió presentació de la FEDAIA i incidència prioritat polítiques infància i
PEUC



SECRETARIA GENERAL I SECRETARI DEPARTAMENT
2 Reunions de presentació i seguiment prioritats de la FEDAIA en l’atenció a la
infància, joves i famílies i pressupost



DGAIA I ICAAA
S’han dut a terme un total de 14 reunions de treball entre les dues direccions,
enfocat en els següents temes:
Model SIS: reunions de treball, presentació del model en Assemblea de socis,
aprovació de document de treball presentat per DGAIA.
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Contractes Centres Residencials: propostes als plecs de clàusules tècniques
perla renovació dels contractes, participació en taula de treball per la
realització de l’AMFE (projecte IPIS), anàlisi, propostes i validació de les
mesures d’eficiència presentades per DGAIA, contractes, mòduls i ràtios.
Acolliments familiars: participació en el grup de treball per identificar temes
concrets que cal millorar o que ja funcionen amb membres heterogenis,
treballat el Document “Garantim el dret dels infants a viure en família: Cap
infant de 0-6 anys en Centres Residencials”, participat en jornada 11/06/16
promoguda per ICAA, col·laboració en campanya Acolliments familiars entre
altres temes.
Centres socioeducatius diürns: reunió per clarificar el futur d’aquests serveis,
acordant generar una comissió de treball per elaborar el protocol de derivació
de casos a nivell municipal


SOC
2 Reunions presentació de la FEDAIA i diferents temes relacionats amb la
garantia juvenil

CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA - Grup de treball de la taula de
coordinació de recursos de suport escolar
3 reunions del grup de treball sobre “mentoria social i acompanyament” per
consensuar els elements i metodologia que ha de tenir l’acompanyament als joves.
Redactaran document final.
AJUNTAMENT DE BARCELONA


CMBS Permanent i Plenari
1 Reunió del Plenari al març
6 reunions de la comissió permanent al febrer, abril,
novembre.
S’ha treballat sobre tot al voltant de:

juliol, octubre i

Eleccions per a la constitució nova vicepresidència associativa i comissió
permanent, en la que FEDAIA renova com a membre.
Proposta de treball 2016. Pressupost 2017 i aspectes prioritaris.
Proposta participació i treball per repensar el model de serveis socials, entre
altres qüestions


Consell de Governança
2 reunions per coordinar les xarxes de l’Acord
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Grup de treball Igualtat d’Oportunitats en la Infància
5 reunions realitzades al gener, maig, juliol, setembre i novembre per treballar
els següents temes:
Procés de reflexió conjunt per analitzar i debatre sobre el fons de renda
infantil municipal i altres propostes de prestacions
Tancament d’aquestes propostes d’infància i renda garantida



Xarxa Drets Infants
Projecte d’Aprenentatge i Servei dels alumnes d’ESO de l’institut Quatre
Cantons amb l’acompanyament de les entitats de la Xarxa de Drets dels Infants
en temes de Drets dels Infants per a mitjans de comunicació, amb el suport de
la XAL (Xarxa de Televisions Locals).
Participació en la Jornada Anual de l’Acord Ciutadà per una Barcelona
Inclusiva, el 27 de setembre.
Organització de jornada interna de les entitats que conformen la Xarxa de
Drets dels Infants, a petició de la regidoria de l’Ajuntament de Barcelona per
treballar i consensuar que s'entén a la Xarxa per Participació Infantil. La
jornada es va realitzar el 21 d’octubre i fruit de la mateixa s’ha elaborat el
document de Treball Intern entorn a la participació infantil.
Aportacions al Document “La participació de nois i noies a Barcelona.
Coproduir la ciutat amb i des de la infància l’adolescència”, elaborat en la
jornada de treball duta a terme el 14 de novembre.



Xarxa Centres Oberts
Reunions mensuals per treballar el Model de Centres Oberts de la Ciutat de
Barcelona

AJUNTAMENT DE BADALONA
Reunió amb Regidora Serveis Socials el 4 d’abril, es va treballar amb les entitats del
territori i amb FEDAIA, com articular la participació de les entitats en la Taula de
Infància, i es va presentar el Pressupost de la ciutat en matèria de Infància. D’altra

banda es va treballar amb FEDAIA, la participació de l’Ajuntament en la Trobada de
Centres Oberts del 15 d’abril que es va dur a terme a la ciutat.
Reunions de la Comissió Territorial els dies 29 de febrer i 4 d’abril per treballar els
aspectes a traslladar a Regidoria
28 de juny primera reunió de les entitats amb l’Ajuntament per treballar i
conceptualitzar la Taula de Infància
AJUNTAMENT DE SABADELL

12

Reunió de la Comissió Territorial el dia 22 de gener per començar la feina de la
comissió i proposar temes a treballar i aspectes a tenir en compte.
Es fa demanda a l’Ajuntament per participar en l'elaboració del Pla Estratègic de la
ciutat
Al llarg d’aquests mesos les entitats han participat en l’elaboració del Pla Estratègic
finalitzant aquest procés el passat 2 de juliol.
PROPOSTES CAMPANYA ELECTORAL 26 DE JUNY DE 2016
En el marc de la Campanya Electoral de les eleccions del 26
de juny, des de la federació es van impulsar les següents
accions:


Elaboració d’un díptic amb propostes



Enviament cartes adreçades als candidats (7/06/2016) demanant que ens
enviïn carta adhesió a les propostes de la FEDAIA perquè s’apliquin durant
la propera legislatura



Seguiment de les respostes dels candidats



Difusió a xarxes socials via etiqueta #26Jinfanciaencampaña de les
demandes de la federació.



Elaboració i enviament de NP a mitjans de comunicació amb les respostes
rebudes dels candidats “PSOE

Les respostes del candidats van ser les següents:
PSOE-PSC, Podem, CDC, i BNG-Nós, mitjançant una carta enviada per Meritxell
Batet, Pablo Iglesias, Francesc Homs i Carlos Callón respectivament, s'han
compromès amb la FEDAIA a incrementar el percentatge del PIB que Espanya
destina a polítiques d'infància i família en la propera legislatura.
El Partit Popular (PP) també ha contestat a les demandes de FEDAIA, posant
l'accent en les mesures que s'han posat en pràctica en els últims anys per millorar
la situació de la infància més desfavorida. El PP es compromet a treballar en
aquesta línia però sense assumir cap de les dues demandes concretes de FEDAIA.

5. COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL
COMISSIÓ CENTRES RESIDENCIALS, Coordinadora: Montse Torredeflot
La Comissió de Centres Residencials s’ha reunit amb una periodicitat mensual el primer
semestre de l’any i a partir del setembre, fruit de l’acord signat entre FEDAIA-DGAIA el 7 de
juny entorn a les mesures d’eficiència i degut a la necessitat de treballar propostes tant a nivell
tècnic i econòmic per elevar a la taula de treball engegada amb DGAIA la periodicitat de les
reunions ha estat quinzenal fins a finals d’any.
El grau de participació ha estat del 60% de les entitats representades a FEDAIA.
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•

Trobades amb DGAIA
7 de juny, signatura Acord per el qual es substitueixen les mesures acordades
amb el sector d’atenció a la infància en data 14 de gener de 2014, es fixen les
mesures per l’any 2017 i les línies de treball per consensuar un nou model
eficient, sostenible i centrat en les necessitats dels infants i adolescents atesos
per l’any 2018.
- 14 de juny primera reunió de la Taula de Treball FEDAIA-DGAIA.
• Aportacions, debats i reflexions
- Aportacions de la Comissió al Plec de Clàusules Tècniques dels Centres
Residencials
- Aportacions de la Comissió al projecte d’IPIS, presentat per DGAIA.
- Inici del buidatge i anàlisi , per part dels membres de la Comissió, del
Programa Marc de Centres.
o Participació de dos membres de la Comissió en les sessions de treball
organitzades per el Consorci d’Educació de Barcelona sobre Mentoria
i metodologies de Suport Escolar.
o Aportacions de la Comissió al Decret dels Drets i Deures dels infants i
els adolescents en el sistema de protecció i del procediment i les
mesures de protecció a la infància i l’adolescència.
o El rendiment escolar als Centres Residencials
o Anàlisi notícies Mitjans comunicació. Entrevistes a El Periódico i
Social.cat
-

COMISSIÓ ICIFS, Coordinador: Jordi Ripoll
S’ha reunit l’any 2016 amb una periodicitat mensual - el grau de participació ha estat del 100%.
• Trobades amb ICAA
- 12 de maig , Reunió ICAA-DGAIA-FEDAIA, temes transversals a treballar
conjuntament.
- 20 de maig, Reunió ICAA- FEDAIA a Girona, Tema “Document Estratègic”.
- 11 de juny, participació en la Jornada organitzada per ICAA “Fem gran
l’acolliment”.
- 17 de juny, primera reunió dels Grups de Treball per identificar temes concrets
que cal millorar o que ja funcionen (ICAA,FEDAIA, ICIFs, EFIS, Famílies, EAIA,
Consorci SSBCN).
- 28 de setembre, Jornada Tècnica (ICAA,FEDAIA, ICIFs, EFIS, Famílies, EAIA,
Consorci SSBCN).
- 11 octubre reunió amb ICAA, tema Setmana de l’Acolliment.
- 15 de novembre Jornada de treball organitzada per ICAA per treballar sobre
l’Acolliment Familiar i professionalització.

-

22 de novembre Jornada de Tancament Visites/acolliments professionals.

 Aportacions, debats i reflexions
Aportacions al Document “Garantim el dret dels infants a viure en família: Cap
infant de 0-6 anys en Centres Residencials”, elaborat per ICAA.
o Presentació debat i reflexió entorn al Model d’UCAE de CAFAC i CEESC.
o Elaboració del document L’ Acolliment especialitzat o en UCAE (Unitat
Convivencial d’Acció Educativa): “Com superar els límits de l’acolliment
familiar?”
o Elaboració del document intern : “Acolliment Familiar: Règim de relació i
visites dels infants amb la família d’origen”.
o Aportacions a la Instrucció
- Participació en la conceptualització i desenvolupament conjuntament amb ICAA
de la Setmana de l’Acolliment a la ciutat de Sabadell.
o Participació en el Congrés d’APFFEL” 5th APFEL Days. L’Acolliment
familiar a Europa, dos dies d’estudi sota el tema: Seguint el fil de la
història de vida i l’art de la parentalitat combinada.
-
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Festa de les Famílies Solidàries, duta a terme el 24 de juny a l’Illa Fantasia,
organitzada per FEDAIA amb la col·laboració de l’ICAA

CAMPANYA SENSIBILITZACIÓ SOCIAL SOBRE ELS ACOLLIMENTS FAMILIARS
SETMANA DE L’ACOLLIMENT
El departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de l’Institut Català
de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), va engegar el passat proper 28 de
novembre la Campanya sobre l’Acolliment Familiar “Tu pots ser la Família que
està esperant”.
La primera acció d’aquesta campanya va ser la celebració de la Setmana de
l’Acolliment que es va dur a terme des del 28 de novembre fins el 2 de desembre a Sabadell. La
Setmana es va organitzar conjuntament entre la FEDAIA i l’ICAA , tal i com marcava el conveni
de col·laboració signat entre DGAIA-ICAA-FEDAIA, tanmateix també vam contar amb el suport
de l'Ajuntament de Sabadell. Al llarg de la setmana, es van fer tota una sèrie d’accions i actes,
a la ciutat de Sabadell, a petició d’ICAA i organitzats i coordinats des de la federació.
Accions
Acte de presentació de Campanya Roda de premsa de la Consellera Bassa amb l’Alcalde se
Sabadell. La FEDAIA va estar present a la fila 0
TAULES INFORMATIVES: Al llarg de la setmana es van instal·lar dues Taules Informatives
situades al costat de l’Ajuntament en les que es va donar i es va informar als vianants del que
és la mesura de l’acolliment familiar i les seves diferents modalitats.
EXPOSICIÓ : Exposició amb materials gràfics i vídeos a càrrec de les entitats Creu Roja i Infància
i Família.
IV JORNADES TÈCNIQUES D’ACOLLIMENTS FAMILIARS: “Estrategias para responder a las
necesidades i dificultades del acogimiento familiar”
Xerrada informativa “Coneixes l’Acolliment Familiar?: Xerrada que va anar a càrrec de l’entitat
Fundació Infància i Família, amb la presència d’una família acollidora i representants de
l'Ajuntament de Sabadell i de l’ICAA.
Obra de Teatre “Dos Familias”, de la Companyia de Teatre “La Familia”

COMISSIÓ PRE-ADOPTIUS, Coordinadora: Encarna Martín
La Comissió Pre-Adoptius, s’ha reunit mensualment al llarg del any 2016, amb el 100% de
participació.
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Jornades internes adreçades als tècnics i coordinadors dels diferents equips
professionals dels serveis
- Data: 16 de novembre
- Seu: FEDAIA
- Tema: treball sobre la comunicació dels orígens als infants i en les famílies en procés
d’adopció
- Es va treballar el tema a través 4 grups de treball, centrant la tasca de la comunicació
dels orígens relacionant-ho amb l’edat d’arribada de l’infant a la família
preadoptiva i a la situació dels infants .

COMISSIÓ CENTRES OBERTS; Coordinadora: Josep Rodríguez
La Comissió de Centres Oberts ha dut a terme reunions mensualment, el grau de participació
ha estat del 70%.


Trobades amb DGAIA
- 17 de maig reunió Model SIS
- 21 de Juny Sessió explicativa acord FEDAIA-DGAIA Model SIS Ii posterior
Assemblea Socis FEDAIA per ratificar aquesta acord.
- Assemblea Centres Oberts 20/09/16
Aportacions debats i reflexions
Organitzada en 4 subcomissions:
1) Subcomissió Informe
2) Subcomissió Trobada
3) Subcomissió Relacions Externes
4) Subcomissió Bones Pràctiques
Han realitzat:
- Tancament i presentació del Document “El paper de la cohesió social als Centres
Oberts”
- Organització i desenvolupament de la XVII Trobada de Centres Oberts a Badalona el 15
d’abril “Ampliem la mirada: la Salut Mental als Centres Oberts”
- S’ha començat el treball d’elaborar una enquesta per recollir dades de diferents tipus
(perfil usuaris, recursos dels centres, projectes en marxa) i un cop finalitzada enviarla a tots els centres.
- Participació en la conceptualització inicial del projecte encarregat per la Diputació de
Barcelona “Anàlisi; Bones Pràctiques a l’atenció a Adolescents i Joves en el marc
dels Centres Oberts”
COMISSIÓ UECS, Coordinadors: Carme Antó/Ricard Rodríguez
La Comissió de UECS s’ha reunit amb una periodicitat mensual.
Tot i que l’assistència durant els primers mesos de l’any ha estat molt fluctuant, en la segona
part de l’any s’ha reformulat i reorientat la feina de la comissió i s’ha assolit una estabilitat en
l’assistència a les reunions.





Preparació i anàlisi de la licitació que va sortir al Maig. Aquesta nova licitació,
incorporava un canvi significatiu, que ha estat una nova modalitat de UEC que pren el
nom de UEC PNO (orientació i acompanyament)
Anàlisis de les dades dels itineraris post-UEC del Curs 14-15 i s’ha elaborat l’informe de
conclusions de les dades analitzades.
Tasca de reflexió interna en el si de la comissió durant els mesos d’octubre i novembre
de amb dos objectius;
1. un potenciar la participació
2. establir uns objectius prioritaris de treball de cara al curs 16/17

COMISSIÓ DE FORMACIÓ; Coordinadora: Sònia Martínez
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Organització i desenvolupament del 20è Fòrum FEDAIA “Converses d’Infància”: El viatge de la
FEDAIA. Una mirada sobre els darrers 20 anys d’atenció a la infància sota el marc de la història
de la FEDAIA.
Organització i desenvolupament de la celebració del 20è Aniversari de FEDAIA.
El Poble Espanyol va ser el lloc triar per celebrar la Festa del 20è aniversari de la federació,
amb actuacions d’infants i joves de diverses entitats sòcies, el reconeixement a les entitat
sòcies i per finalitzar, l’actuació del grup musical Xiula i un pica-pica.
Un altre moment especial també va tenir lloc quan infants d’entitats van lliurar un petit
obsequi als presidents de les entitats de la federació, en reconeixement de tota la tasca feta
per les mateixes durant aquests 20 anys per avançar en els drets i oportunitats d’infants i
joves.

Es van elaborar dos vídeos de l’esdeveniment que es troben penjats al canal youtube FEDAIA
20è Fórum FEDAIA. El Viatge de FEDAIA - https://www.youtube.com/watch?v=T-gF7SR4dVk
20
anys
de
viatge
junts.
Fòrum
FEDAIA
2016
https://www.youtube.com/watch?v=IsAs4kmPs84
COMISSIÓ TRANSVERSAL OPENING DOORS; Coordinadora: Raquel López
La Junta Directiva de FEDAIA va decidir sumar-se a la 2a fase de la Campanya que estava duent
a terme Eurochild: Opening Doors for Europe’s children,, socis d’Eurochild:
- Creat un Grup de Treball intern, amb els coordinadors/es de totes les comissions de
treball de la FEDAIA
- Establert un conveni de col·laboració entre FEDAIA i FICE Espanya, per treballar plegats
en la implementació de la campanya: Fedaia a Catalunya i FICE Espanya a nivell estatal.

-

-

Elaborat un pla de treball i presentat a Eurochild, per a emfatitzar un dels valors de la
campanya per al seu impacte: l'adaptació que els socis nacionals duen a terme a la
seva realitat i des de l'apropiació de les línia generals de la campanya, la focalització en
continguts i estratègies útils al seu territori.
Dissenyada d’una proposta de seminaris a la Subvenció del Palau Macaya, que va ser
concedida per executar al 2017.

Reunions realitzades:
Es van mantenir 2 reunions presencials (el 5 i el 13 de maig) i ha treballat mitjançant
correu electrònic i videoconferència en diverses ocasions
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COMISSIONS TERRITORIALS
-

Badalona Coordinadora: Maria Nadeu
- Reunió amb Regidora Serveis Socials el 4 d’abril, es va treballar amb les entitats
del territori i amb FEDAIA, com articular la participació de les entitats en la Taula
de Infància, i es va presentar el Pressupost de la ciutat en matèria de Infància.
D’altra banda es va treballar amb FEDAIA, la participació de l’Ajuntament en la
Trobada de Centres Oberts del 15 d’abril que es va dur a terme a la ciutat.
- Reunions de la Comissió Territorial els dies 29 de febrer i 4 d’abril per treballar els
aspectes a traslladar a Regidoria
- 28 de juny primera reunió de les entitats amb l’Ajuntament per treballar i
conceptualitzar la Taula de Infància

-

Sabadell Coordinadora: Loli Rodríguez
-

Reunió de la Comissió Territorial el dia 22 de gener per començar la feina de la
comissió i proposar temes a treballar i aspectes a tenir en compte.
Es fa demanda a l’Ajuntament per participar en l'elaboració del Pla Estratègic de
la ciutat
Al llarg d’aquests mesos les entitats han participat en l’elaboració del Pla
Estratègic finalitzant aquest procés el passat 2 de juliol

6. IMPULS I GESTIÓ D’INICIATIVES
-

PROJECTE MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: Concessió
d’ajudes a entitats en concepte de l’IRPF.
PROJECTE: PROGRAMA APRENENT, MILLOREM! PARTNER: IEF (INSTITUT ESTUDIS
FINANCERS).

-

PROJECTE ANÀLISI BONES PRÀCTIQUES EN L’ACOMPANYAMENT SOCIOEDUCATIU
D’ADOLESCENTS I JOVES EN RISC [EN MEDI OBERT]

-

DINAMITZACIÓ DEL PROJECTE DE PARTICIPACIÓ INFANTIL I TU, QUÈ OPINES?

-

FESTA SOMRIU PER LA INFÀNCIA A PORTAVENTURA

-

CAMPANYA DE SANT JORDI “CAP INFANT SENSE LLIBRE”

-

CAMPANYA DE NADAL FEDAIA “APORTA’NS LA TEVA MÀGIA

-

GESTIÓ DE DONACIONS PROBONO EN BENEFICI DE LES ENTITATS

-

PROJECTE CAIXA PROINFÀNCIA – XARXA FEDAIA CURS 2016-2017

7. SENSIBILITZACIÓ SOCIAL-SUPORTS TIC
EVOLUCIÓ XARXA SOCIAL TWITTER FEDAIA
- Increment de seguidors en 781 (fins a 31/12/16)
- Representa un increment del 20% de seguidors respecte al 31/12/2015
- Número total de seguidors a 1 de gener de 2017: 4.422
- @FEDAIA segueix a 1.010 persones/entitats
- Impulsats 1 hashtag per la campanya i festa Somriu per la Infància, 1 per la
trobada de Centres Oberts i 1 pel Fòrum FEDAIA
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EVOLUCIÓ XARXA SOCIAL INSTAGRAM 2016
- Presents des de finals del 2014
- Publicades en total 83 fotografies
- Número de seguidors 136/ seguint a 30
EVOLUCIÓ DEL CANAL YOUTUBE FEDAIA ANY 2016
- Vídeos pujats al canal l’any 2016: 6
- Total visualitzacions acumulades: 6.734
- Vídeo amb major numero de visualitzacions: 1.505 “La infància no pot esperar”
Amb els vídeos anteriors, el Canal YouTube de la FEDAIA ja suma un total de 39 vídeos penjats
posant en valor la tasca de les entitats i els serveis que ofereixen.
EVOLUCIÓ WWW.FEDAIA.ORG ANY 2016

EVOLUCIÓ MINISITES ANY 2016
A banda de la pàgina web principal de la federació, també comptem amb 5 minisites, pàgines
web independents dedicades a una temàtica o event de prou rellevància com per constituir un
site independent, totes vinculades a la web principal de la federació. Són:
Somriu per la infància (www.somriuperlainfancia.org).
La infància no pot esperar (www.lainfancianopotesperar.org).
Fòrum FEDAIA (www.forumfedaia.org).
Tallers d’Apoderament Familiar (www.apoderamentfamiliar.org).
Festa Famílies Solidàries (www.festafamiliessolidaries.org) (creada al 2016)

COMUNICACIÓ EN MITJANS GENER – DESEMBRE 2016
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8. PRESSUPOST-BALANÇ 2016
PRESSUPOST -- BALANÇ -- 2016
tancament auditat

INGRESSOS
cuenta
721

7281-01
7281-02

7281-07

728-04
723-00
723-00
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724-01
7281-09
724-00

728-01-02
728-03
705-00
705-00
724-01
728-03

tancament auditat

TANCAMENT 2015 PRESSUPOST 2016

Ingressos per rebuts periodics
Quotes socis
Vendes i prestació de serveis
Ingressos fòrum
Trobada C.O.
Jornada UECS
Jornada Acolliments Familiars
Festa Somriu per la Infància - Port Aventura
Festa Illa Fantasia
Jornanda Craes
Ingr. promocions, patrocinadors i col·laboradors
"la Caixa"Somriu per la Infància" - Port Aventura
Campanya Nadal Imagina un somriure
Donatiu JIP Aviacio
Donatiu Atrapalo
Subvencions oficials a les activitats
Sub. Ajuntament Barcelona
Subvencions Diputació Barcelona
Subv. Dip. Tarragona "Somriu per la infancia"
M.T.S. Gestió programa

108.000,00
108.000,00

108.170,00
108.170,00

37.012,81
6.863,50
2.044,00
2.145,00

39.500,00
7.000,00
2.500,00
2.500,00
2.000,00
25.000,00
500,00

40.282,00
5.310,00
3.234,00

2.920,00

8.000,00
8.000,00
1.800,00

10.884,00
8.000,00
1.915,00
969,00

2.187,50
242.863,04
14.000,00
15.300,00
4.853,13
208.709,91

243.500,00
14.000,00
16.000,00
5.500,00
208.000,00

278.587,33
14.000,00
15.300,00
1.590,75
247.696,58

253.000,00
172.000,00
30.000,00
10.000,00
36.000,00

241.336,11
201.135,98
33.000,00

24.658,31
1.302,00
5.107,50

Donacions i altres ingressos per a activitats
Programa La Caixa "CPI"
Ajuts activitats Federació "la Caixa/Benestar (conveni DGAIA)
Convocatòria "la Caixa" Reflexions Palau Macaya
Convocatòria "la Caixa" Lluita contra la pobresa infantil
Taller educatiu familiar "La Caixa" Novembre 2015
Ponencia Congres Salut Mental
FOCIR- Internacionalització
Aportació La Caixa - festa Acolliment Familiar a Illa Fantasia

225.970,70
201.970,70

24.000

5.000,00
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ALTRES RESULTATS
Despeses Extraordinaries
Ingressos Extraordinaris

981,25

-

76

INGRESSOS FINANCERS
Ingressos financers
Despeses financeres

122,44
122,44

100,00
100,00
-

613.457,24

652.100,00

TOTAL INGRESSOS

DESPESES

TANCAMENT 2015 PRESSUPOST 2016

COMPRES
COMPRES D'APROVISIONAMENTS
SERVEIS EXTERIORS
6.211
Arrendaments i canons
622
Reparacions i conservacions
623-01-02-06 Serveis Professionals
623-07
Assesorament Legal
624
Transport
625
Primes Assegurances
627
Publiciat i relacions públiques
626
Serveis Bancaris
628
Sumministraments
629
ALTRES SERVEIS
60
62

629-0
629-02
629-04
629-06
629-09
629-12
629-13
629-14
629-15
629-17

Despeses diverses

6.530
65.303
6531-02-03 -04
6531-05

6531-20
6531-10
6531-18

6531-19

b)654
65.400
658

759,35
400,00
2.540,78
3.500,00
3.741,21
3.741,21
104,87
104,87

683.105,52

31/12/2016

82.793,67
3.781,14
79.012,53
14.135,94
4.102,48
23.132,20
5.959,25
3.243,22
113,83
20.602,32
935,43
6.787,86
33.550,00

93.150,00
2.000,00
91.150,00
14.000,00
2.000,00
35.500,00
3.500,00
3.000,00
150,00
26.000,00
1.000,00
6.000,00
25.350,00

88.886,85

9.687,81
2.126,01
3.382,45
522,85
3.264,20
7.647,88
5.227,20
500,00
1.161,60

7.000,00
1.500,00
2.000,00
1.000,00
3.300,00
7.800,00
1.500,00
500,00
720,00

3.625,84
85.261,01
14.136,05
3.513,04
42.263,85
5.559,95
2.976,60
114,13
9.195,70
984,75
6.516,94
21.998,06

30,00

30,00

201.649,81
78.020,39
75.767,74
47.861,68
5.740,00

202.000,00
80.000,00
74.000,00
48.000,00
5.000,00

196.919,09
74.972,05
74.615,10
47.331,94
3.180,00

ALTRES DESPESES GESTIÓ

320.285,04

319.370,00

349.993,66

COMPENSACIÓ DE DESPESES PER PRESTACIONS

315.536,71

315.220,00

344.645,65

163.472,30

163.500,00

202.516,87

77.182,65

65.000,00

78.448,88

3.048,64

4.220,00

4.126,95

14.241,68

13.000,00

23.091,96

DESPESES DE PERSONAL
640-00-02
Personal
640-01
Personal Programes
642-00-01-02 Seguretat Social
649
ALTRES DESPESES SOCIALS
65

31.738,00

3.431,55
1.512,93
2.218,54
951,46
3.264,20
7.575,88
181,50
500,00
1.452,00
810,00
100,00

Fotocòpies i fax
Servei missatgeria
Pàgina web
Quota Taula Entitats
Quota social Confederació
Assistència tècnica
Quota Eurochild
Quota SinergiaCRM
Quota Plataforma de Infancia
Quota APFEL

640

a) 653

31/12/2016

101.399,50
101.399,50

Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad
Distribució Gestió social La Caixa
Trobada C.O.
Fòrum
Jornada UECS
Despeses acolliments associades conveni DGAIA-ICAA
Festa Somriu per la Infància
Festa Illa Fantasia
Convocatòria Lluita Contra la Pobresa i l'exclusió social "laCaixa"
FOCIR- Internacionalitzacio
Campanya Nadal Imagina un somriure
Berenars als CO (ajut per entitats)
Jornada Salut Mental
Programa Activa't
Jornada CRAES
REEMBORSAMENT DESPESES ORGANS DE GOVERN

Dietes Junta i Patronats
Reitegrament de subvecnions i donacions rebudes
Reintegrament de subv., donac. Rebudes

63

TRIBUTS
Altres tributs

68

AMORTITZACIÓ INMOBILITZAT
AMOR.IMMOB.MATER.
PERDUES I GUANYS

TOTAL DESPESES

1.715,49

2.000,00
2.500,00

4.718,02

30.868,35

30.000,00

27.445,65

17.240,34

35.000,00

359,53
4.000,00

2.397,79
1.540,00

2.168,52
484,00
443,63
4.671,11
4.748,33

4.150,00

5.348,01

4.601,46

4.000,00

5.348,01

150,00
146,87
401,08
401,08

150,00
-

2.840,86
2.840,86

3.000,00
3.000,00
-

-

2.683,30
2.683,30

647.260,46

647.870,00

663.660,96

33.803,22

4.230,00

19.444,56

TOT

TOTAL PRESSUPOST -

