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Durant l’any 2007 Ficat ha continuat centrant els seus esforços en els dos
col·lectius que des dels inicis s’han considerat prioritaris i en risc d’exclusió
social: els presos i/o ex-presos, i els immigrants sense recursos.
En l’àmbit de la immigració s’ha continuat la regularització de molts
immigrants que residien al nostre país de manera il·legal des de feia temps,
més endavant ho veurem de forma més detallada; però per una altra
banda, s’han reforçat les restriccions a la regularització de les persones que
arriben al nostre país o, el que encara és pitjor, de les que ja hi són des de
fa temps, treballant i vivint entre nosaltres i continuen estant en situació
administrativa irregular.
Durant l’any 2007 i seguint la tendència iniciada a finals de 2006, ha tingut
lloc un increment important de consultes part de immigrants de Rumania i
Bulgària, països incorporats a la Unió Europea, l’1 de gener de 2007 i en
període transitori fins al 2009. Tots ells, amb dubtes sobre quina és la seva
situació administrativa a partir de la incorporació, degut a la particular
situació que es troben per a treballar fins el 2009 i a la informació
contradictòria existent sobre el tema.
La vessant sòcio-jurídica del treball de Ficat respecte el col·lectiu dels
menors

immigrants

no

acompanyats,

ha

tingut

continuïtat

amb

el

seguiment dels expedients estudiats i l’anàlisi conjunt de les conclusions i
noves línies d’acció a emprendre amb altres entitats implicades en la
problemàtica d’aquests menors i joves, com més endavant es detallarà.
Els projectes de presons i reinserció social han continuat tenint un pes molt
important, atesa la realitat del col·lectiu de presos i ex-presos. La
massificació a les presons no només provoca un empitjorament de les
condicions materials, la qual cosa ja exigiria noves línies d’actuació en
matèria d’execució penal i de política penitenciària, sinó que a més genera
unes espirals de violència a l’interior dels centres, que es manifesten en
totes direccions i que afecten a totes les persones que hi treballen
(funcionaris, tècnics, directius, voluntaris, etc.), però especialment a la part
més feble, que són els presos. Les conseqüències negatives d’aquesta
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violència ambiental es tradueixen en un major fracàs de la funció
rehabilitadora de la pena, a causa d’un sistema més repressor, més
desestructurador i, en definitiva, més inhumà.
La línia de col·laboració amb projectes d’altres entitats socials s’ha
consolidat durant l’any 2007 amb la signatura dels corresponents convenis.
Entitats amb les que ja es treballava, però per ambdues parts s’ha volgut
formalitzar la relació, i d’altres amb les que s’ha començat a treballar durant
aquest any. Igualment, s’ha insistit en la línia d’implicar cada vegada més a
les diferents administracions públiques en l’assumpció de les seves
responsabilitats vers els més febles en un estat social i democràtic de dret
com el que defineix la nostra Constitució. En aquest sentit, s’ha de destacar
la participació de la Fundació Ficat en trobades periòdiques entre les
diverses entitats socials i l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de
col·laborar i coordinar-se per a treballar conjuntament temes d’interès
comú.
Durant l’any 2007 s’han anat incorporant a la Fundació Ficat nous voluntaris
que comparteixen amb tots nosaltres la vocació social i, sobre tot, la
confiança en la utilitat i necessitat de tirar endavant projectes com els que
Ficat desenvolupa. La gran novetat al respecte són els estudiants de dret de
la Universitat de Barcelona. La seva implicació i la il·lusió de tota la resta de
col·laboradors continuen sent el gran capital de Ficat.
La present memòria és un breu resum del treball fet durant l’any 2007 des
dels diversos projectes.
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II. PROJECTES
B. CENTRE PENITENCIARI DE JOVES
Oficina de l’Intern al Centre Penitenciari de Joves de Barcelona
Responsable coordinadora: Laura Moreno Yuste.
Justificació del projecte
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 de Barcelona. 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 de Barcelona és donar compliment a l’article 25.2 de la Constitució
espanyola, que preveu la pena privativa de llibertat com a orientació per a
assolir la reeducació i la reinserció social. D’acord amb aquesta finalitat, els
juristes col·laboradors en aquest projecte es proposen donar el suport
jurídic adient sobre qüestions de dret públic i privat que no siguin
expressament atribuïdes per l’ordenament jurídic als òrgans o serveis de
l’administració penitenciària ni a les defenses lletrades, ja siguin de
pagament o del torn d’ofici, de manera que es garanteixi el ple exercici del
dret a la defensa dels interns.
La valoració de l’experiència d’aquest programa continua essent molt
positiva, tant per Ficat com per la Direcció del Centre Penitenciari i els
Responsables de l’Administració. Creiem que un dels factors clau de l’èxit
del servei és el rigor, la professionalitat i la implicació de les persones que
voluntàriament el duen a terme, persones que al llarg dels anys s’han anat
incorporant des de l’àmbit de les ciències jurídiques, la majoria joves que es
troben a la darrera etapa dels estudis de Dret o que tot just han finalitzat la
carrera.
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Ubicació física de les diverses àrees del projecte
• Atenció personal als interns: Centre Penitenciari de Joves de Barcelona
(‘La Trinitat’).
• Realització de gestions judicials: jutjats de Barcelona (Instrucció, Penals,
Audiència

Provincial,

Jutjat

de

Vigilància

Penitenciària,

Servei

d’Assessorament Tècnic, Deganat i Informàtica).
• Trucades i tramesa de fax a advocats, jutjats de fora de Barcelona,
col·legis d’advocats i deganats: seu de Ficat.
• Elaboració d’escrits i quadres de causes: seu de Ficat.
• Sol·licitud d’informes amb relació a la casuística penal dels interns:
petició per correu o personalment a les diverses entitats públiques i
privades.
Població destinatària
Interns del Centre Penitenciari de Joves de Barcelona, que compta
actualment amb una població aproximada de 360 joves d’entre 18 i 21 anys
(excepcionalment fins els 25 anys).
Objectius del projecte
1. Oferir informació i acompanyament jurídic per a donar resposta a les
demandes i consultes dels interns amb relació a la legislació que els
afecta, en coordinació amb els professionals del centre.
2. Garantir el contacte dels interns amb els seus advocats, facilitant,
d’aquesta manera, la preparació adequada dels judicis.
3. Aclarir l’estat processal dels procediments penals incoats, i fer-ne un
seguiment de la casuística global, especialment quan es tracta d’interns
amb nombroses causes pendents.
4. Elaborar escrits, recursos i peticions en els àmbits penal o penitenciari,
segons les necessitats dels interns i les competències pròpies del servei.
5. Fer un seguiment de la situació dels estrangers, i de les seves
expectatives respecte a regularitzar-se a la nostra societat.
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Activitats concretes i horaris
• Atenció personal i individualitzada dels juristes al Centre Penitenciari de
Joves de Barcelona: dijous de 9.00 hores a 13.00 hores.
• Realització de gestions judicials als jutjats de Barcelona (Instrucció,
Penals, Audiència Provincial, Jutjat de Vigilància Penitenciària i Deganat
de Barcelona): un o dos matins a la setmana, en funció del volum de
gestions.
• Trucades i tramesa de fax a advocats, jutjats de fora de Barcelona,
col·legis d’advocats i deganats: un matí a la setmana (aproximadament 6
hores setmanals).
• Elaboració d’escrits i quadres de causes: dues hores setmanals de
mitjana.
• Sol·licitud d’informes amb relació a la casuística penal dels interns:
variable en funció de les demandes concretes.
Persones que han col·laborat durant l'any 2007
Durant l’any 2007 el servei ha comptat amb una Llicenciada en Dret (la
coordinadora del projecte) i dues estudiants de Dret que passaran a ser
quatre durant l’any 2008. Tots ells dediquen la seva col·laboració a les
diverses àrees de treball: atenció personal al centre penitenciari, gestions i
tràmits als jutjats i registres, escrits i trucades. També han rebut la
col·laboració dels juristes del programa d’estrangeria de Ficat en les
gestions relacionades amb els expedients de regularització dels estrangers
a Espanya.
Com ja esmentàvem, la gran novetat al respecte dels voluntaris és la
signatura del conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona i
concretament en el projecte Dret al Dret. Relació que neix d’unes
preocupacions compartides per un conjunt ampli de persones que treballen
a

la

Universitat,

les

Administracions

públiques,

les

Organitzacions

professionals i diverses Entitats Socials on s’inclou ara la Fundació Privada
Ficat. Relació que està sent molt positiva ja que ens permet millor i afavorir
la defensa i l’exercici dels seus drets per part de les persones i el col·lectius
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menys afavorits, 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, millorar el nostre servei, afavorir les relacions de
col·laboració entre la Facultat de Dret (UB) i les altres organitzacions
socials, públiques i professionals i contribuir a millorar la formació dels
estudiants dels ensenyament de Dret de la Universitat de Barcelona,
apropant-los al món social lligat molt estretament amb el Dret i facilitant
una aproximació real de la problemàtica de les persones privades de
llibertat.
Relacions amb altres entitats
D’una banda, Ficat ha rebut la col·laboració institucional de:
• la Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació;
• els professionals del Centre Penitenciari de Joves;
• el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya;
• l’Àrea de Suport al Jove Extutelat (Secretaria de Família);
• els Col·legis d’Advocats de tot l’Estat Espanyol;
• els Jutjats de Barcelona, Deganat i Departament d’Informàtica;
• Oficines de serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona
Pel que fa a les entitats privades, enumerem a continuació les que han
col·laborat de forma regular i satisfactòria per a l’assoliment dels objectius
del projecte:
• el Casal dels Infants del Raval;
• la Fundació Privada Putxet;
• la Fundació Escó;
• la Fundació Marianao;
• l’Associació Cedre (Caputxins de Sarrià)
Puntualment també s’ha contactat amb altres entitats d’àmbit social,
especialment en temes de toxicomania o sense sostre per a l’obtenció
d’informes i certificats.
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Dades estadístiques
Derivació
Gairebé tots els interns accedeixen lliurement, i per iniciativa pròpia, al
servei jurídic setmanal, tot i que puntualment ha estat algun professional
del centre qui ha derivat l’intern al nostre servei per tal de fer la consulta o
demanda concreta als juristes.
Nombre de persones ateses
La

població

total

del

centre,

potencialment

usuària

del

servei

d’acompanyament jurídic, està al voltant dels 360 interns. La mitjana de
persones ateses setmanalment al centre és de 16, entre el Departament
Bàsic, l’Avançat, l’Intensiu i l’Infermeria. Per tant, el nombre total
d’entrevistes realitzades durant l’any 2007 ha estat, aproximadament, de
1.156 (648). Les dades que recollim a continuació es refereixen, però,
només a les gestions derivades d’aquestes entrevistes.
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1. Consultes jurídiques externes: 92,40%.
1.1. Gestió de jutjats (Instrucció, Penals i Audiència Provincial):
Personant-nos-hi: 25%
Telefòniques: 21%
1.2. Contacte amb advocats: 20,90%
1.3. Consultes d’estrangeria: 7,80%
1.4. Sol·licitud de quadres de causes: 8,10%
1.5. Altres: 9,60%

Consultes jurídiques externes
Altres

9,60%
8,10%
7,80%
20,90%

1

Sol·licitud de quadres de
causes
Consultes d'estrangeria
Contacte amb advocats

46%
0%

20%

40%

60%

Gestió de jutjats (Instrucció,
Penals di Audiència
Provincial

2. Gestions jurídiques penitenciàries: 7,60%.
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2.1. Consultes al JVP 1 (fiscalia inclosa): 2,50%
2.2. Redacció d’escrits: 0,80%
2.3. Consultes amb altres professionals del centre: 4,30%

Gestions jurídiques
Gestions Penitenciàries
Gestions Extra-Penitenciàries
92,7
100
7,6

50
0

1

Gestions jurídiques
penitènciaries
1
0%

0,80%
2%

4,30%

3%
4%

6%

Consultes amb altres professionals del centre
Redacció d'escrits
Consultes al JVP 1 (fiscalia inclosa)

Valoració de les dades estadístiques i compliment d’objectius
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Les dades més significatives d’aquest informe de l’any 2007 són les
següents:
Les consultes realitzades per interns estrangers són majoritàries: El
65,55% de les persones ateses pel servei són immigrants estrangers i el
35,45% restants són de nacionalitat espanyola.
L’aspecte més problemàtic - en relació a aquest darrer col·lectiu - és la
falta de informació referent a la seva situació penal i administrativa, és a
dir, la falta d’acompanyament jurídic respecte a la seva regularització,
renovació de les autoritzacions, etc., així com la manca d’acompanyament
durant la tramitació de la seva documentació i sobre tot, l’acompanyament i
assessorament jurídic en la tramitació del procediment d’expulsió de molts
estrangers condemnats, per tal de sol·licitar una paralització de la
corresponent expulsió, establint mitjans de coordinació des dels serveis
penitenciaris socials, el lletrats i les diferents entitats socials.
S’ha detectat un preocupant desconeixement en relació a la problemàtica
que genera el fet de tenir antecedents penals a l’hora de regularitzar la
situació administrativa de l’intern.
D’altra banda, una vegada penats i complint la condemna, molts d’ells
reuneixen

els

requisits

legals

i

podrien

gaudir

d’alguns

beneficis

penitenciaris, bàsicament els permisos de sortida; ara bé, el fet de no
comptar amb recursos econòmics i, sobretot, la falta d’arrelament a
Espanya o de suport familiar, entre d’altres, fan que en molts casos se’ls
neguin aquestes possibilitats. També s’ha detectat que hi ha estrangers que
estan en condicions d’obtenir el règim de secció oberta i no poden
beneficiar-se de totes les condicions ja que no estan en situació d’entrar al
mercat de treball normalitzar degut a la seva situació administrativa.
L’augment d’estrangers de nacionalitats, cultures i idiomes molt diferents
continua creant determinats problemes puntuals de comunicació, ja que
molts d’ells no saben prou el castellà i és necessària, en ocasions, la
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intervenció d’un altre pres que fa la funció de traductor. L’experiència
adquirida ens demostra que, tot i els resultats, el desenvolupament de la
tasca no és fàcil i comprovem cada dia més la necessitat de mediadors
culturals i traductors.

Interns estrangers

Nacionalitat espanyola

35,45%

65,55%

Pel que fa a la tipologia de les gestions, han continuat augmentant les
gestions externes, que ja van experimentar un increment proporcional l’any
anterior i que han demostrat la necessitat del servei. A més, seguint amb la
tendència que s’apuntava ja en l’informe del passat exercici, han disminuït –
significativament- les gestions al Jutjat de Vigilància Penitenciària, a
conseqüència de la implantació del Servei d’Orientació Jurídica Penitenciaria
(SOJP), proporcionat pel ICAB (Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona).
Per altra banda, en nombroses ocasions els propis interns reclamen la
presència del Jutge de Vigilància Penitenciària, encara que les visites
d’aquest són insuficients en relació amb la demanda.
Tanmateix, aquestes tendències ens permeten centrar progressivament el
servei a les funcions que originàriament es varen assumir en el conveni amb
l’Administració. S’observa que les gestions de proporció més elevada són les
consultes als jutjats, les trucades als advocats i les que en diem altres (van
des de trucades a familiars, preguntes de caire informatiu,...).
Això significa que els interns es preocupen considerablement per la seva
situació penal i també reclamen l’assistència efectiva dels advocats. És un

13

element que valorem positivament perquè reforça el caràcter pedagògic del
nostre servei, però també constata una excessiva falta de informació, tenint
en compte que tots ells disposen d’advocats d’ofici designats. La majoria
dels interns desconeixen qui els hi ha estat designat –pel torn d’ofici- com a
Lletrat, fet que dificulta la preparació dels judicis així com el seguiment de
la causa per part de intern. Sovint, els interns parlen per primer cop amb el
seu Lletrat moments abans de la celebració del judici oral. A conseqüència
d’aquesta falta de informació estan nerviosos així com preocupats.
En quant a les demandes d’elaboració de quadres de causes, destaquem el
considerable augment que hi ha hagut respecte a l’any 2007. L’elaboració
d’aquests quadres de causes, que es fa bàsicament quan l’intern té
nombroses causes pendents i no coneix l’estat de tramitació de totes elles,
requereix un esforç addicional per als col·laboradors del projecte, però
considerem que és una de les tasques més importants que des del servei es
pot fer, ja que no queda coberta per cap altre professional.
En el mateix sentit - ja apuntat en l’apartat anterior- referent als
estrangers, cal dir que han augmentat també les consultes amb relació als
processos de regularització legal dels estrangers, demanda que ha estat
solucionada, en

el

cas

de

les

consultes

directes

d’expedient

a

la

Subdelegació del Govern a Barcelona, pels companys responsables del
programa d’estrangeria de Ficat.
Una de les conclusions del servei, arrel de les gestions que duem a terme i
que en anys anteriors ja hem remarcat, és l’escassa comunicació entre
alguns dels presos i els seus advocats, que en casos concrets és quasi
inexistent. Cada any són més nombroses les gestions encaminades a
reforçar o reiniciar el contacte entre el pres (client) i l’advocat.
També voldríem incidir en el funcionament dels jutjats. Actualment,
l’expedient ha de passar per tres jutjats diferents: instrucció, penal i
d’executòria, quan abans el mateix jutjat penal ja executava la causa, amb
el perjudici que això sovint suposa per a l’aplicació de possibles beneficies i

14

mesures alternatives. Amb tot, esperem que a la llarga aquest sistema
arribarà a ser positivament funcional.
Respecte al funcionament general del servei, la relació entre els juristes
col·laboradors i del cos de funcionaris de la presó continua essent, en
general, satisfactòria. El projecte té assignades unes aules determinades
dintre del propi centre. És d’agrair les facilitats prestades així com la
col·laboració dels professionals del centre, aquesta coordinació comporta
una millora en el servei i , en definitiva, de l’atenció prestada als interns.
També és destacable la bona disposició del Director del Centre Penitenciari
en relació al nostre servei.
S’agraeix també, un cop més, la flexibilitat mostrada per la majoria dels
funcionaris del Departament Intensiu i d’Infermeria pel què fa a l’horari
d’atenció, ja que es tracta de departaments que tenen la seva pròpia
dinàmica de funcionament.
La valoració global del projecte durant l’any 2007 és molt positiva. El servei
està plenament consolidat, el volum de demandes setmanals es mantenen
en els mateixos paràmetres de l’any passat i ara que disposem de dades
més concretes i periòdiques, amb el nou sistema d’avaluació implantat,
podem afirmar que hi ha un índex d’èxit i una temporalització molt
satisfactoris.
Finançament del projecte
L'únic finançament que ha rebut el projecte durant l'any 2007 prové de la
concessió d’una subvenció de la Secretaria de Serveis Penitenciaris,
Rehabilitació i Justícia Juvenil, del Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya. Ficat assumeix la realització del servei d'atenció jurídica i de
les gestions que se'n deriven, l'import total de la subvenció, es destina a la
retribució de la persona responsable del projecte, a les despeses de
transport dels voluntaris, i a les vàries despeses derivades de les gestions
(telefòniques, jutjats, etc.) com a conseqüència del servei prestat.
Reptes de futur
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Tenint en compte les actuals circumstàncies de massificació als centres
penitenciaris, el gran repte és mantenir el servei i aconseguir una major
dotació de recursos tècnics, econòmics i humans que permetin prestar-lo
amb major dignitat. La principal responsabilitat és, evidentment, de
l’administració penitenciària, però les entitats que hi col·laborem hem de
mantenir-nos constants en el nostre paper de denúncia i de crítica
constructiva, sense perdre de vista l’objectiu final de la reinserció de les
persones empresonades.
Constatem també aquest any la conveniència de comptar amb la figura de
traductors i mediadors culturals, per tal d’atendre adequadament als interns
estrangers del centre. La seva col·laboració contribuiria, en primer lloc, a
garantir la plena tutela dels drets fonamentals dels interns i també la
convivència pacífica entre els joves de diverses nacionalitats, cultures,
religions i llengües en un entorn sovint tan hostil com el d’una presó.
D’acord amb les necessitats detectades i amb les possibilitats de Ficat com
entitat es vol posar en funcionament un nou projecte per l’assessorament
legal,

la

documentació

i

la

tramitació

dels

procediments

de

les

corresponents autoritzacions de treball per a condemnats en situació de
règim obert als centres penitenciaris, oferint no només una primera atenció
personal i un assessorament legal, sinó un acompanyament actiu i
individualitzat durant tot el procés de tramitació de la corresponent
autorització de treball. Aquest seguiment individualitzat és possible amb la
coordinació de Ficat amb les diverses entitats, empreses i la mateixa
administració penitenciaria que treballen en l’àmbit d’aquest col·lectiu.
Altre necessitat detectada es l’entrada als centres penitenciaris d’estrangers
que entren amb una autorització de residència i que la seva situació com a
persona condemnada dins a un centre penitenciari no a d’afectar de manera
sistemàtica

a la seva situació

com a estranger amb

una situació

administrativa regular, es per a aquest motiu que Ficat es proposa donar
resposta amb la creació d’un nou projecte per l’assessorament legal, la
documentació i la tramitació dels procediments de renovació de les
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corresponents autoritzacions de residència dels estrangers als centres
penitenciaris, oferint no només una primera atenció personal i un
assessorament legal, sinó un acompanyament actiu i individualitzat durant
tot

el

procés

de

tramitació

dels

corresponents

documents.

Aquest

seguiment individualitzat ha de ser possible gràcies a la coordinació de Ficat
amb els diferents agents que intervenen des del centre penitenciari, com
ara els educadors socials i agents implicats en el seguiment social de
l’intern. La possibilitat de renovació d’aquest interns podrà ser sovint
inviable degut a una interpretació i aplicació restrictiva de la normativa.
També en aquest casos cal realitzar un intens acompanyament legal de
l’intern de manera que amb el seu corresponent advocat, sovint d’ofici, es
pugui aportar la documentació necessària per evitar la vulneració fàctica
dels seus dret com a estranger. També cal observar que actualment la
legislació permet tramitar un procediment d’expulsió dels estrangers
condemnats i d’aquesta manera queda invalidada la seva situació regular.
En aquestes situacions si bé la decisió judicial serà recorreguda per
l’advocat corresponent, sempre es pot establir mitjans de coordinació des
dels serveis penitenciaris socials, el lletrat i les diferents entitats socials,
que probablement ha estat l’intern a efectes de sol·licitar una paralització
de la corresponent expulsió.
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B.ESTRANGERIA
Acompanyament jurídic a immigrants estrangers
Responsable coordinador: Ana García Moral
Justificació del projecte
FICAT és una organització que s’ha caracteritzat sempre per donar acollida
als més desafavorits, oferint principalment serveis de caire jurídic i social.
Arrel de l’augment del flux migratori a Espanya, cada cop trobem més
immigrants i refugiats polítics que arriben al nostre país buscant de noves
oportunitats, amb l’objectiu de millorar la seva precària situació laboral,
social i econòmica.
La continuïtat del projecte d’estrangeria de FICAT es justifica essencialment
en la necessitat de garantir els drets fonamentals dels estrangers, oferintlos assessorament, acollida i suport. El que es pretén amb aquest programa
és facilitar la integració d’aquest col·lectiu a la nostra societat.
D’altra banda, hem de pensar que a la greu problemàtica social en que es
troben els immigrants en relació a la falta de perspectives laborals dignes,
habitatge precari, absència de referents familiars al país, desconeixement
de l’idioma, etc., s’hi ha d’afegir la situació d’irregularitat que es dóna en la
seva estada al nostre país (segons el que estableix l’actual Llei d’Estrangeria
i l’anomenat Contingent), en no posseir, en la majoria de casos, una
autorització de residència i/o treball.
Aquest aspecte és un dels punts forts del nostre programa, ja que la
regularització de la seva situació al país és una de les necessitats més
prioritàries i que per tant genera més demandes per part del col·lectiu
d’immigrants; FICAT ofereix als usuaris d’aquest projecte una orientació
jurídica facilitant-los la informació necessària al llarg del procés de
regularització, així com un seguiment individual de cada cas, tant pel què fa
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a temes relacionats amb la Llei d’Estrangeria com pel que fa procediments
penals o civils en els casos que no hi hagi un advocat d’ofici assignat.
NOVETATS MÉS DESTACADES DURANT L’ANY 2007
A continuació fem esment de les novetats més destacades durant l’any
2006 en matèria d’estrangeria; novetats que no sempre es comuniquen
d’una manera clara al col·lectiu d’immigrants, també entre d’altres perquè
no en tots els casos tenen fàcil accés a la informació, i per aquest motiu,
dins del projecte ens hem trobat amb un paper divulgatiu molt important i
destacat. Aquestes són:
1. Incorporació de Romania i Bulgària a la Comunitat Europea a gener de
2007.
2. La lentitud en la resolució dels processos de renovació de les
autoritzacions de residència i/o treball
3. El paper essencial divulgatiu entre els empresaris, desconfiats a
contractar a treballadors mentre es troben en el seu procés de
renovació; el que suposa en molts casos que treballadors en procés de
renovació es trobin 7 mesos en situació d’inactivitat laboral.
4. Augment significatiu del nombre de procediments d’expulsió iniciats
contra els immigrants que es troben en situació irregular en el nostre
país; de manera sistemàtica es proposa l’expulsió del territori espanyol
per a sancionar aquesta instància irregular, en lloc de la multa que és
l’establerta de forma general per a sancionar la instància irregular.
5. Augment significatiu en el nombre de sol·licituds per arrelament social:
estrangers que demostrin, entre d’altres requisits, que es troben com a
mínim 3 anys en situació irregular al nostre país. En aquest sentit,
moltes de les persones que no van poder accedir al procés de
regularització de 2005 es troben ara en situació de tramitar l’arrelament
social.
6. Com a conseqüència del punt esmentat anteriorment, un augment de les
falsificacions de documents de prova per demostrar el mínim de tres
anys; i la problemàtica de les “màfies” emergents per aquesta
necessitat.
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7. La tendència de l’Administració per facilitar segons quin tràmits o
consultes, a través de la informatització dels mateixos.
8. La lentitud en els processos de legalització de documents: durant el
2007 s’observa una saturació important de l’òrgan de Madrid encarregat
de l’última fase del procés de legalització de documents estrangers,
especialment, a l’hora de legalitzar documents que li arriben per correu
postal. Aquesta saturació ha provocat tardances i, per tant, dificultats
addicionals als tràmits a realitzar davant l’Oficina d’Estrangers.
Ubicació física
La ubicació física del projecte d’assessorament jurídic pels estrangers ha
tingut principalment els següents àmbits:

-

L’atenció personal individualitzada:



Seu de FICAT, a la Plaça St. Agustí, 2 (08001) de Barcelona.

-

Per a la realització de gestions personals i tràmits necessaris en cada
cas:


Subdelegació de Govern, Oficines d’estrangeria, Registres, Col·legi
d’Advocats, Consolats, Jutjats i altres organismes públics i privats en
funció de les gestions concretes a realitzar.

Població destinatària
Aquest projecte està dirigit principalment a persones immigrants de
qualsevol nacionalitat i edat, que tenen com objectiu establir-se al nostre
país i que en l’actualitat es troben en una situació precària pel que fa les
seves condicions laborals, econòmiques i socials.
Cada vegada més tendim a donar un servei d’orientació a persones que
provenen d’entitats. D’aquesta manera es vol anar formant mica en mica
una xarxa d’entitats on cadascuna realitza la seva tasca per la qual ha estat
creada i d’aquesta manera es puguin optimitzar els recursos.
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En la majoria de casos aquest col·lectiu té dificultats a l’hora de regularitzar
la seva situació legal al nostre país; per aquest motiu, gran part de les
demandes que ens arriben a Ficat són de tipus jurídic.
Com a Fundació sense ànim de lucre dedicada a l’ajuda als sectors més
marginals, tenim com a criteri donar atenció preferencial als joves que
malauradament viuen al carrer i als nuclis familiars en situació precària.
Per tal de donar una idea més concreta del perfil de les persones objecte
d’atenció del programa, fem esment a continuació de l’origen de les
demandes rebudes per Ficat durant l’any 2007:


Serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona.



Educadors de carrer i insertors laborals de l’Ajuntament de Barcelona,
especialment del SIS Meridiana.



Centres

Penitenciaris

de

Catalunya,

especialment

C.P.

Joves

de

Barcelona.


Casal dels Infants del Raval de Barcelona.



“El lloc de la dona” (Germanes Oblates del Raval)



“La Caseta” (Associació Cedre)



Residència Maternal Santa Eulàlia (Fundació Maria Raventós)



Fundació Putxet



Obra Social Santa Lluïsa de Marillach



Càritas, a través d’alguns voluntaris o col·laboradors



Parròquies de la província de Barcelona que coneixen els projectes de
Ficat, principalment la Parròquia Sant Agustí de Barcelona i la Parròquia
de Sant Josep de Badalona



Comunitat Filipina, ubicada a la Parròquia de Sant Agustí



Demanda directa de la persona interessada, que coneix el programa a
través d’altres estrangers atesos.



Empreses i particulars que es plantegen establir una relació laboral o
ajudar els estrangers en la seva legalització.



La Formiga



Fundació Casc Antic



Punt de Referència
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Àmbit i Prevenció


Alberg Sant Joan de Deu

Objectius del projecte
L’objectiu principal d’aquest programa és facilitar el procés d’integració dels
immigrants a Espanya, concretament en un àmbit on els projectes solidaris
no són molt nombrosos, com és el de l’assessorament i acompanyament
jurídic.
Per tant, els objectius específics del programa es poden resumir breument
en:
1. Oferir una primera acollida als immigrants, per tal de detectar les seves
necessitats a tots els nivells i, especialment en l’àmbit legal (de
regularització i/o seguiment de causes penals).
2. Assessorar-los respecte a la seva situació legal i perspectives de
regularització.
3. Realitzar els tràmits administratius i judicials necessaris per a la seva
legalització a Espanya.
4. Garantir que la seva integració sigui viable a nivell legal, realitzant un
seguiment exhaustiu de la seva casuística penal, quan sigui necessari;
aquest objectiu es coordina amb la persona encarregada de la casuística
penal de Ficat.
5. Informar als estrangers respecte a les novetats que es produeixin a la
legislació que puguin afectar-los en qualsevol àmbit de la seva integració
al nostre país.
6. Implicar a la persona atesa en el seu procés de regularització, de
manera que Ficat no sigui una entitat merament gestora.
7. Derivar aquelles demandes dels immigrants que Ficat no pugui atendre
directament a altres entitats públiques o privades que puguin donar
resposta i solució a les seves necessitats.
8. Contribuir, en definitiva, a la plena integració social i laboral dels
immigrants que demostrin un clar interès per assolir-la.

22

Activitats concretes
Les activitats que inclou el projecte, per tal d’assolir els objectius marcats
són les següents :
1. Primera acollida i atenció personal a la seu de Ficat. En aquest
moment es realitza una tasca de detectar la necessitat social i la
realitat econòmica de la persona per tal de veure si Ficat pot assumir
el cas. Aquest filtre serveix així, per poder donar una resposta
immediata si és el cas, o bé se’l deriva a una atenció també
personalitzada per tal de fer un assessorament concret a la seva
necessitat jurídica.
2. Pel què fa a la selecció dels beneficiaris, i per poder continuar actuant
amb coherència amb els principis de la Fundació Ficat, sobretot arrel
de l’allau migratori a la nostra ciutat en els darrers anys, hi ha una
persona que és jurista que faci la primera acollida i filtre de les
persones que demanen ser ateses, per tal de detectar:
1er: quina és la seva situació real a nivell econòmic, personal i social.
2on: si la problemàtica és exclusivament jurídica o va més enllà.
3er: quina resposta cal donar-li a la seva problemàtica.
4art: si la solució pot ser assumida directament per Ficat o ha de ser
derivada a d’altres serveis o entitats.
3. La persona que realitza aquesta funció de primera acollida i filtre ho
fa dos dies a la setmana (dimarts i dijous de 10 a 14h.) i una tarda
per a tasques internes. La seva aportació al projecte, en coordinació
amb el jurista encarregat del seguiment jurídic ha contribuït a donar
una major eficiència i qualitat al servei i a centrar-lo en aquell
col·lectiu per al qual es va elaborar i posar en marxa.
4. L’especificitat del seguiment jurídic que es fa des de Ficat, pel què fa
a la seva dimensió social, i més enllà de la gratuïtat de tots els
serveis prestats, és l’acollida personal i el caràcter pedagògic de
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l’atenció a les persones, que suposa un acompanyament al llarg de
tot el procés. Considerem imprescindible que la persona s’impliqui en
el seu procés d’integració al nostre país i que el seu accés a Ficat no
suposi una simple gestió de la seva documentació, sinó sobretot un
reflex més de la solidaritat de la societat d’acollida amb les persones
que realment lluiten per una plena inserció social i laboral estable.
5. Si és el cas, hi ha una derivació de la demanda feta per l’estranger
als col·laboradors encarregats de les diverses àrees de treball, en
funció de la gestió en concret que s’hagi de realitzar o de les
necessitats detectades en la primera entrevista. La distribució de la
feina es fa bàsicament en les següents àrees d’actuació:
- Tràmits davant el Consolat del país d’origen de la persona atesa. En
aquest punt s’ha detectat una menor necessitat de ser acompanyada la
persona, només ha estat en casos on la persona té una problemàtica
mental. Altres vegades hem hagut de fer algunes gestions telefòniques al
Consolat de països, sobretot de l’est, per a informació general.
- Consultes i presentació de documentació a la Subdelegació del
Govern a Barcelona i als Registres corresponents, encara que depenent del
tipus de gestió i sobretot de la seva situació personal, ha estat la mateixa
persona qui ha realitzat el tràmit.
- Consultes i presentació de recursos a l’Oficina d’Estrangeria, i als
diferents Registres Oficials.
6. Respecte el seguiment individual de la casuística jurídico-penal
d’aquelles persones que ho sol·licitin, la informació sobre la situació
en que es troben les causes pendents tant a la província de Barcelona
com a la resta del territori nacional, el contacte amb els advocats
d’ofici designats, el seguiment de la tramitació del procediment penal
i l’acompanyament als judicis de faltes (en els que no és preceptiva
l’assistència d’advocat), així com qualsevol altra gestió necessària és
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realitzat a través del programa d’acompanyament jurídic a persones
amb causes penals de la nostra entitat.
7. Seguiment individual a través de successives entrevistes amb
l’immigrant en relació al seu cas en concret, per a informar-lo de la
situació en què es troba el seu expedient, i continuar realitzant les
gestions necessàries per aconseguir la regularització al nostre país.
8. Mediació amb els empresaris i particulars susceptibles d’oferir
ofertes de treball per a estrangers, requisit previ indispensable per a
la posterior tramitació de la corresponent autorització de residència
i/o treball (informació, assessorament i elaboració d’escrits).
9. D’altra banda, també s’han realitzat xerrades informatives grupals
sobre les lleis i normes complementàries en matèria d’estrangeria,
sobre les modificacions que es produeixin i sobre la seva aplicació
pràctica. Més encara per la quantitat de dubtes que va provocar el
procés

de

normalització,

donat

que

la

informació,

en

alguns

moments, era molt canviant.
Persones que hi han col·laborat:



Una advocada: Coordinació del projecte. Informació i assessorament
jurídic. Tramitació de documentació i presentació a la Subdelegació del
Govern a Barcelona dels documents necessaris per aconseguir la
legalització de l’immigrant al nostre país. Redacció i presentació de
recursos de denegació de permisos. Derivació de les gestions a fer per
part dels altres col·laboradors del programa. Redacció de la memòria
anual final.



Una Becària de la Universitat de Barcelona: Estudiant de l’últim
curs. Atenció personalitzada dels immigrants que venen per primera
vegada i l’atenció personal i primera acollida. Derivació de les gestions a
fer als altres col·laboradors del programa.
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Una Llicenciada en Dret: Seguiment de la casuística penal als jutjats
de Barcelona i reunions de coordinació internes i amb entitats o
administracions col·laboradores.



Una voluntària estudiant de Dret: Per tasques de suport en
l’assessoria jurídica i recolzament al punt d’informació jurídica.



Una voluntària Llicenciada en Dret: per tasques d’acompanyament i
gestions

externes,

realitzant

els

tràmits

necessaris

davant

els

organismes pertinents.



Un voluntari: per tasques de suport logístic-administratiu.

Relacions amb altres entitats
La Fundació Ficat, com a organització oberta al treball en comunitat,
col·labora amb altres entitats de caràcter social amb les que lluita per
garantir, des de l’àmbit jurídic, social o educatiu, que els drets fonamentals
de qualsevol persona no es vegin desprotegits.
D’aquesta

manera

Ficat

ha

col·laborat,

de

manera

estable

o

més

puntualment, amb les següents entitats:


Casal dels Infants del Raval de Barcelona.- El perfil dels nois que es
deriven des d’aquesta entitat és bàsicament el de nois menors de 20
anys, de nacionalitat marroquina o llatinoamericana, que en alguns
casos es troben en situació irregular a Espanya, però cada vegada més
n’hi ha que són derivats per a la renovació de permisos de residència i
treball, per a reagrupament d’altres familiars, o per a consultes diverses.

FICAT, en coordinació amb els educadors referents, els proporciona
assessorament legal respecte a la seva situació, els informa sobre la seva
casuística penal, i els ajuda en la tramitació dels permisos de treball i/o
residència, o en la gestió de qualsevol altre document necessari per la
regularització al seu país.

26



Residència Maternal Santa Eulàlia. - Depèn de la Fundació Benèfica
Maria Raventós, que acull a mares estrangeres de nens petits nascuts a
Barcelona.



Associació Cedre. - Entitat per a la promoció social, que gestiona un
recurs d’acollida de presos i expresos a Barcelona, en conveni amb la
Fundació Ficat.



Centre “El lloc de la dona”. - De les Germanes Oblates del Raval de
Barcelona.



Parròquia de Sant Agustí i Comunitat Filipina de Sant Agustí



Obra Social Santa Lluïsa de Marillach, que es dedica a donar suport i
acollida a persones en situació d’exclusió social, molts d’ells estrangers.



Ajuntament de Barcelona. - Des dels Serveis Socials, els advocats
deriven les persones que necessiten un assessorament sobre temes
d’estrangeria.



Servei d’Inserció Social de l’Ajuntament d Barcelona. - Entitat que
atén

a

persones

amb

una

forta

problemàtica

social,

sovint

de

desemparament total.


Centre Penitenciari de Joves de Barcelona- Les demandes dels
interns són derivades al programa d’estrangeria pels juristes de Ficat del
servei d’atenció jurídica que Ficat dóna al centre.

Dades estadístiques
A continuació oferim una representació gràfica de les dades quantitatives
del programa durant l’any 2007, que fa referència a nombre de persones
ateses, derivació, tipologia de demandes i tipologia de tràmits realitzats o
iniciats durant el 2007.
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Gràfic núm. 1:
Mostra la quantitat de persones que han estat acollides en el programa
d’estrangeria derivades d’alguna entitat o bé a través del coneixement per
particulars.

TOTAL DE PERSONES ACOLLIDES
Persones no derivades
Persones derivades

790
382
408

TOTAL PERSONES ACOLLIDES
408
410
400

382

390
380

PERSONES NO
DERIVADES
PERSONES
DERIVADES

370
360

1
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ORIGEN DE LES DERIVACIONS
50%

41%

40%

SIS
FUNDACIO CASC ANTIC

30%

IGLESIA ORTODOXA

20%

20%

EXIL

12%13% 10%
4%

10%
0%

CASAL DELS INFANTS
DEL RAVAL
ALTRES ENTITATS

1

Gràfic núm.2
Mostra la tipologia de demandes si és per a tramitar de nou un expedient, o
bé per a que realitzem una consulta davant de l’organisme corresponent
sobre un expedient ja presentat.

Gestions
- Tramitar
- Consultar

843
616
227

TRÁMIT/CONSULTA

27%

TRAMITAR
EXPEDIENT
73%

CONSULTAR
EXPEDIENT
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Gràfic núm.3
Mostra la tipologia de les demandes que versaven sobre la tramitació
d’expedients.
(Els % són sobre la quantitat de demandes per a tramitar).
Expedients per a tramitar
- Autorització de Residència per Arreglament
- Renovació
- Reagrupació familiar
- Modificació autorització
- Altres

616
423
101
32
42
12

TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS
450

AUTORITZACIÓ DE
RESIDÈNCIA PER
ARRELAMENT
RENOVACIÓ

423

400
350
300

REAGRUPACIÓ
FAMILIAR

250
200
150
100

101
32

50
0

42

MODIFICACIÓ
AUTORITZACIÓ
12
ALTRES

1
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Gràfic núm. 4
Mostra la tipologia de les demandes que versaven sobre la consulta
d’expedients.
(Els % són sobre la quantitat de demandes per a consultar).

Expedients per a consultar
- Autorització de Residència per Arreglament
- Renovació
- Reagrupació Familiar
- Modificació Autorització
- Altres

227
107
85
12
19
4

200

0

1

Autorització de residència per arrelament
Renovació
Reagrupació familiar
Modificació autorització
Altres
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Valoració de les dades estadístiques i objectius
Durant l’any 2007 han estat ateses 790 persones.
La valoració general que fa FICAT respecte el funcionament, els objectius i
els resultats obtinguts per aquest projecte és molt positiva. Sobre tot pel
que fa a la possibilitat que algú realitzés la primera acollida, i en un
percentatge molt alt, han estat acollides una vegada pel professional
encarregat i s’ha pogut atendre amb la primera entrevista la qüestió que
plantejava la persona.
Els nostres serveis han estat utilitzats per persones de diferents edats i
nacionalitats. Hem computat un total de 43 països.
En el gràfic observem que les persones que han estat ateses pels serveis
d’assessorament jurídic de Ficat en l’àrea d’estrangeria provenen d’altres
entitats públiques i privades que també treballen en projectes d’atenció i
suport al col·lectiu dels immigrants estrangers, o bé són estrangers que
coneixen el servei a través d’altres persones que anteriorment han estat
ateses. La gran majoria, han conegut el nostre servei arrel d’altres
estrangers.
Dins dels blocs d’entitats públiques i privades, cal destacar el 41% (20% de
Serveis Socials i el 21% de SIS Meridiana) de persones que provenen d’un
servei que depèn de l’Ajuntament de Barcelona.
La tipologia de les peticions com cada any ha estat variada, encara que s’ha
de destacar l’elevat nombre de consultes i tràmits realitzats en relació a
l’autorització de residència i treball per a circumstàncies excepcionals o
arrelament, degut en part a que un gran nombre de persones no va poder
accedir en el seu moment al procés de regularització de l’any 2005,
compleixen en aquest moment les condicions per a regularitzar la seva
situació a través de l’arrelament social.
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Per una altra banda, continuem detectant un increment de consultes sobre
expedients ja presentats davant la Subdelegació de Govern, i en molts
casos han estat professionals qui han realitzats els tràmits i no han fet un
seguiment de l’expedient.
La demanda més freqüent durant l’any 2007 ha estat, com s’ha mencionat
anteriorment, la tramitació de l’autorització de Residència i Treball inicial, a
través del procés d’arrelament social que ha estat un 46% sobre les
gestions realitzades; d’altra banda, també ha estat molt important el volum
de sol·licituds d’informació dels expedients de Residència i/o Treball
presentats pels mateixos interessats, per altres entitats o bé per advocats,
que ha representat un 36% de les gestions. Respecte a les demandes per
consultar

un

expedient,

hem

detectat

que

alguns

els

mancava

la

presentació de documents necessaris per tal que el permís fos aprovat, per
aquest motiu veiem molt positiva la nostra aportació, ja que una entitat que
es dedica plenament a l’assessorament, tramitació i seguiment de consultes
d’estrangeria, ha facilitat que aquest estrangers acabessin obtenint el
corresponent permís.
També cal destacar que la Subdelegació de Govern, permet a Ficat poder
sol·licitar, en nom de la persona interessada, el lliurament de resolucions
enviades per carta i retornades a la Subdelegació de Govern.
En resum, doncs, la valoració respecte als objectius fixats pel projecte és
molt positiva, tant pel que fa als resultats quantitatius, que són fàcilment
valorables amb una simple observació dels gràfics, com per una dada
qualitativa que també volem destacar, que és l’efecte multiplicador que té el
fet de treballar des del punt de vista educatiu, especialment quan es tracta
de persones que estan en contacte amb altres entitats, la qual cosa permet
plantejar d’una manera global la seva situació, ja que la implicació dels
interessats en la seva problemàtica jurídica i l’assoliment de petites fites a
nivell legal fa que el seu procés d’integració global també tingui unes
majors possibilitats d’èxit a llarg termini.
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Finançament del projecte
Durant l’any 2007 el projecte s’ha pogut mantenir econòmicament amb la
subvencions de:

-

Departament de Governació i Administracions Públiques

-

Departament d’Acció Social i Ciutadania

-

Ajuntament de Barcelona

-

Convenis varis

Reptes de futur
El principal repte del projecte és regularitzar, mitjançant les eines que ens
proporcionen les Lleis i Reglaments d’aplicació en matèria d’estrangeria, al
màxim de persones que compleixin els requisits establerts a la normativa.
Les dades estadístiques manifesten que el nostre recurs ha estat utilitzat
per un total de 790 persones, que han accedit al servei d’acompanyament
legal, tant a nivell d’informació com de tramitació de la documentació
necessària per a la seva regularització.
Esperem que la continuïtat d’aquest projecte permeti que moltes persones
que pertanyen al col·lectiu d’immigrants estrangers puguin establir-se de
forma legal al nostre país. Des de FICAT s’intenta obrir camí, contribuint a
superar els nombrosos obstacles que a nivell legal, polític i administratiu
ens anem trobant.
És un fet, però, que mentre no hi hagi un veritable canvi en la política
d’estrangeria, les mesures

legals i els nous criteris tendeixen a limitar i

restringir cada vegada més les possibilitats de legalització dels estrangers al
nostre país, tradicionalment immigrant, però que no sembla haver
progressat en aquest àmbit en la mesura que la realitat i la consciència
social de molts ciutadans demanarien.
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C. ACOMPANYAMENT JURÍDIC
Responsable del projecte: Ana García / Laura Moreno
El projecte d’acompanyament jurídic pretén donar acollida a aquelles
persones

sense

recursos

que

per

diversos

motius

necessiten

un

assessorament jurídic però que no es poden incloure en cap dels altres
projectes que porta a terme la Fundació.
Es fa la primera acollida d’aquelles persones derivades d’altres entitats o
serveis amb qui tenim signat un conveni de col·laboració principalment, tot i
que en determinades ocasions atenem a persones que sense estar
derivades de cap entitat considerem que per la situació personal i social
necessiten ser atesos. Si la demanda realitzada no es pot resoldre de forma
puntual i la situació ho requereix, es treballa conjuntament amb la xarxa de
serveis comunitaris existents, informant i acompanyant la persona en el seu
procés, i sent-li un referent de suport i orientació jurídica constant.
Es tracta de persones que tenen com a característica comú la manca de
recursos econòmics i que viuen situacions que no saben o no poden afrontar
sense el suport jurídic d’algun professional. En la tipologia dels casos
concrets, es comprendrà molt millor la naturalesa de la seva problemàtica i
el sentit del servei.
Objectius:
• Reduir l’angoixa de les persones ateses i contribuir a la solució
progressiva de les seves situacions problemàtiques.
• Oferir assessorament jurídic a problemes concrets de l’àmbit penal

en

què calgui incidir i derivar els casos relatius a altres àmbits del dret a les
entitats especialitzades en cada un d’ells.
• Donar a conèixer els recursos i els serveis de què disposen a la seva
comunitat i facilitar-los al màxim les vies d’accés.
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• Intercedir i mediar entre persones i entitats públiques o privades
implicades en la problemàtica de cada cas.
• Oferir acompanyament personal en les gestions i tràmits necessaris,
implicant la persona en la resolució de la seva situació problemàtica.
Activitats
Les activitats concretes varien molt en funció de les necessitats de cada
persona atesa, però es podrien concretar en les següents:
• Atendre, escoltar i acollir les persones, sent un referent i un suport per a
ajudar-les a reconduir la seva problemàtica global cap a la recerca de
solucions concretes.
• Contactar amb els diferents recursos de la xarxa comunitària i assessorar
i acompanyar les persones en les gestions a realitzar, sobretot aquelles
gestions de l’àmbit penal.
• Contactar amb els diferents professionals implicats en la problemàtica
concreta de cada persona.
• Redactar i tramitar escrits i recursos per a presentar a les instàncies
competents en cada cas i realitzar les gestions judicials que siguin
necessàries.
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Dades quantitatives:
Durant l’any 2007 hem atès 23 persones que han generat 30 gestions.
Seguidament es mostra la tipologia de les gestions i consultes realitzades:
TIPOLOGIADEMANDA
Gest ions davant
organism es públics
3%

Gest ions dret laboral
6%

P rim era at enció
3%

Alt res gest ions
6%

Derivació a alt res
ent it at s 3%

Recursos penit enciaris
3r grau
6%
Assessoram ent i
acom panyam ent p enal
53%

Derivació a ent it at s
per recerca de feina
20%

Finançament del projecte
Aquest servei no ha rebut durant l’any 2007 cap subvenció específica,
pública ni privada, per la qual cosa les despeses derivades del programa
han estat cobertes amb els fons propis de l’entitat.
Reptes de futur
Des dels últims anys estem intentant delimitar al màxim la nostra atenció a
l’àmbit penal, per a poder oferir una millor atenció i acompanyament jurídic
més especialitzat. Això ha estat possible gràcies a la coordinació i el treball
en xarxa amb les diferents entitats i agents socials que treballen des
d’altres camps de la inserció social.
De cara al 2008 pretenem seguir oferint un suport i acompanyament jurídic
especialitzat en l’àmbit penal principalment d’aquelles persones derivades
de les entitats amb qui mantenim conveni, i seguir mantenint un contacte
fluid amb les entitats que poden assessorar i acompanyar la persona en
altres àmbits en què Ficat no treballem.
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III. FINANÇAMENT DELS PROJECTES
Durant l’any 2007 la Fundació Ficat ha comptat amb quatre vies de
finançament:

subvencions

públiques,

aportacions

per

convenis

de

col·laboració amb altres entitats i donatius particulars.
Les subvencions públiques han estat concedides per les següents
administracions:
 Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (Secretaria
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil)
 Departament

d’

Acció

Ciutadana

de

la

Generalitat

de

Catalunya

(Secretaria per a la Immigració)
 Departament de Governació i Administracions Públiques (Secretaria
d’Acció Ciutadana)
 Ajuntament de Barcelona
Les aportacions d’altres entitats:
Sobre la base de convenis de col·laboració signats amb Ficat han
representat un petit percentatge dels ingressos de l’any 2007. Val a dir que
no

tots

els

convenis

de

col·laboració

amb

entitats

suposen

una

contraprestació econòmica, ja que amb altres es els acords recullen la
col·laboració en la prestació de diversos serveis a les persones que atenem.
En l’apartat corresponent d’aquesta memòria, fem una relació completa de
totes les entitats.
La resta d’ingressos provenen dels donatius particulars i dels ingressos
financers.
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IV. COL·LABORACIONS
- Col·laboracions amb entitats públiques i privades
• Col·laboració amb l’Associació Cedre, constituïda per la comunitat
cristiana dels Caputxins de Sarrià, per a la gestió del recurs d’acollida “La
Caseta”.
• Conveni de col·laboració amb el Casal dels Infants del Raval, per a
l’assessorament jurídic dels joves que participen als diversos programes
d’acollida i inserció sociolaboral que promou el Casal.
• Col·laboració amb la Residència Maternal Santa Eulàlia (Fundació
Benèfica Maria Raventós), en l’assessorament jurídic i regularització de
les dones estrangeres acollides a la residència.
• Col·laboració amb la Fundació Escó en l’acompanyament jurídic en
matèria penal i d’estrangeria de les persones derivades per aquesta entitat.
• Col·laboració

amb

l’associació

Bages

per

a

tothom,

en

l’acompanyament jurídic penal i d’estrangeria dels joves atesos des dels
seus projectes.
• Col·laboració amb la coordinadora per a la inserció sociolaboral Anem
per feina, en el seguiment jurídic d’algunes de las persones ateses des dels
seus programes.
• Conveni de cooperació educativa amb la Facultat de Dret de la
Universitat de Barcelona.
• Conveni

de

col·laboració

amb

la

Secretaria

General

de

Serveis

Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia juvenil, per a la realització de
l’acompanyament jurídic que la Fundació Ficat realitza al Centre Penitenciari
de Joves de Barcelona.
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• Col·laboració amb la Fundació Marianao en els programes de reinserció
de col·lectius desafavorits, especialment joves.
• Col·laboració amb la Parròquia de Sant Agustí, en l’acompanyament
jurídic i social de casos puntuals derivats a Ficat.
• Conveni de col·laboració amb el servei d’informació i assessorament Punt
de Referència, per l’assessorament jurídic penal i d’estrangeria a l’entitat
en casos puntuals.
• Col·laboració amb el Servei d’Inserció Social per als sense sostre de
l’Ajuntament de Barcelona, en la regularització legal dels estrangers sense
sostre, per derivació directa dels professionals responsables del servei.
• Pel què fa a entitats de segon nivell, Ficat és membre de la Federació
Catalana d’ONGs pels Drets Drets Humans i de la Federació Catalana
del Voluntariat Social.
• Des del mes de setembre de 2003, es forma part i es participa
activament en el Grup d’estrangeria de la Comissió de Defensa dels
Drets de la Persona de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

40

V. REPTES DE FUTUR
El 2007 ha estat un any de molta activitat per Ficat i ha suposat un gran
esforç humà per part de totes les persones responsables de projectes i
del voluntariat que col·labora en cada un dels projectes.
De cara al 2008 el principal repte és continuar consolidant aquest equip
de treball que s’ha creat en els últims anys, que ha incorporat molts
voluntaris i voluntàries joves, llicenciats en dret, que han mostrat fins al
moment un elevat nivell d’implicació en cada un dels projectes que
participen. Aquest fet es deu sobretot a la gran aportació per part de la
Universitat de Barcelona amb el projecte anomenat “dret al Dret” i amb
qui s’anirà aprofundint més la relació institucional.
D’altra banda pretenem potenciar en major mesura els projectes
d’estrangeria i presons que són els 2 principals eixos de la feina de Ficat,
i els quals han crescut d’una forma molt considerable; d’aquesta manera
s’aconsegueix consolidar i donar cos al que és l’especificitat del treball de
Ficat: ser uns acompanyants jurídics amb clara i provada vocació social.
Concretament, durant l’any 2008 es voldrà posar en funcionament dos
projectes més, degut a les necessitats detectades:
- L’assessorament legal en la documentació i tramitació del procediments de
les corresponents autoritzacions de treball per a condemnats en situació
de règim obert als centres penitenciaris.
- L’assessorament legal en la documentació i tramitació dels procediments
de renovació de les corresponents autoritzacions de residència dels
estrangers als centres penitenciaris.
Pretenem

també

continuar

mantenint

i

creant

nous

convenis

de

col·laboració amb altres entitats i agents implicats, per tal d’aconseguir
un autèntic treball en xarxa, efectivitat i aprofitament dels recursos
disponibles.
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