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El fil conductor de la nostra entitat es centra en:
Assegurar el dret de les persones a l'accés a la justícia i a la
defensa jurídica
Implicar-nos en l'acollida, prevenció, dinamització i cohesió
social, mediació i formació des d'una perspectiva
comunitària
Mantenir la dualitat d'acció i reflexió local i internacional
Generar un laboratori d'idees i estudis aplicats

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

VALORS
IGUALTAT

SUPORT MUTU
EQUITAT

COMPROMÍS

SOLIDARITAT

RIGOR PROFESSIONAL
AUSTERITAT DE MEDIS
TRANSPARÈNCIA
TRANSVERSALITAT
JUSTÍCIA SOCIAL

ORGANIGRAMA
Per dur a terme la seva activitat l'entitat compta amb la següent estructura
organitzativa:
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PATRONAT
President
Josep Maria Garcia Picola
Vicepresident
Jordi Palou Loverdos
Secretari
Oscar Juncá Lasauca
Tresorer
Joaquim Barba Miralpeix
Vocal
Mercedes Mas de Xaxàs Faus

EQUIP TÈCNIC
La fundació Ficat compta amb un equip interdisciplinari de professionals de diferents àmbits
del coneixement social.

Coordinadora General
Pamela Bellagamba
Coordinadora Sociojurídic
Sara Beltrán Santiago
Coordinadora Formació
Noemí Morell Alsina

12

Persones
contractades
(9 en jornada completa;
3 jornada parcial)

8

Professionals
externes

5

1

Estudiant en
pràctiques

16

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

PERSONES VOLUNTÀRIES

36

La memòria anual representa una ocasió per parar i reflexionar sobre el treball realitzat, el
compliment dels objectius preestablerts i el manteniment dels valors que caracteritzen la
nostra organització.
El 2020, amb l'arribada de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19, ha estat un
any que ha agreujat les situacions de vulnerabilitat social de les persones i col·lectius que
atenem, reptant la capacitat d'adaptació del nostre treball de manera inesperada.
Per a poder donar una resposta a la situació emergent s'han hagut d'implementar eines
virtuals per dur a terme parts de les intervencions, bregant amb la problemàtica de la
bretxa digital que afecta moltes de les persones en seguiment social i jurídic.
La labor de Ficat s'articula en quatre àmbits d'actuació complementaris:

SOCIOJURÍDIC
INCLUSIÓ SOCIAL
FORMACIÓ
INCIDÈNCIA I SENSIBILITZACIÓ

Origen de les persones beneficiàries:

1 a 25
26 a 50
més de 100

PERSONES ATESES

523

SOCIOJURÍDIC
Es tracta d'un servei especialitzat en dret d'estrangeria i de protecció internacional que atén
persones en situació de vulnerabilitat, oferint assessorament jurídic i acompanyament individual
de manera empàtica i fomentant l'apoderament de la persona a través de la comprensió de la
seva situació sociojurídica. La metodologia d'intervenció es configura des d'una perspectiva
d'interrelació de factors jurídics i biopsicosocials, en xarxa i coordinació amb altres serveis
especialitzats.
El servei s'ha adaptat a la situació de confinament obrint una línia d'atenció telefònica.

PERSONES ATESES

152

272

120

ATENCIONS REALITZADES

696

ON?

PROTECCIÓ INTERNACIONAL
20%

CIVIL, PENAL
8%

Seus de l'entitat

ABOGAR

ESTRANGERIA I NACIONALITAT
72%

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

PENITENCIARI
S'ha donat continuïtat al servei jurídic prestat en el Centre Penitenciari de Joves de la Roca del
Vallés. El servei atén joves interns entre 18 i 24 anys en situació de vulnerabilitat social, molts
d'ells sense referents familiars, realitzant un acompanyament personalitzat des d'una perspectiva
integral.
Durant el confinament, la freqüència de les visites al centre s'han hagut de reduir per la pròpia
normativa del Centre Penitenciari.
Com a element innovador, s'ha impartit un curs de Mòdul C de la Llei d'Acollida Catalana, sobre
el coneixement de la societat d'acollida i el seu marc jurídic, en compliment de la circular 2/2019
sobre el dret d'estrangeria en els centres penitenciaris.

PERSONES ATESES

111

ATENCIONS REALITZADES EN 2020

245

Intervencions socials
6%
Dret d'estrangeria
20%

Dret penal
8%
Dret penitenciari
14%

Dret processal
52%

PRESTACIÓ DE
SERVEIS JURÍDICS
Durant el 2020 s'ha ofert assessorament jurídic als i les treballadores del grup CARES
i les persones ateses pel Consell Comarcal del Baix Llobregat.

INCLUSIÓ SOCIAL
El programa d'inclusió ofereix serveis d'acollida residencial i intervenció professionalitzada
amb l'objectiu d'acompanyar itineraris personals d'inserció sociolaboral, vinculació al territori
i transició a l'autonomia.
El programa es porta a terme en xarxa amb la resta d'institucions públiques i privades que
intervenen amb els col·lectius en el territori.

PROJECTE DECÀPOLIS
Acollida i inclusió de persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional.
Es tracta d'un recurs residencial, constituït per 5 pisos, que forma part del programa
d'acollida municipal Nausica. Són beneficiaries persones i famílies refugiades en situació de
vulnerabilitat i exclusió social.

PERSONES ATESES
HOMES
DONES
MENORS

29

19
3
7

PROJECTE TARIK
Acollida i inclusió de joves extutelats.
Al llarg del 2020 s'ha consolidat el projecte d'acollida residencial Tarik, constituït per un pis
d'acollida per a joves entre 18 i 21 anys, amb l'objectiu de promoure l'autonomia i la igualtat
d'oportunitat dels joves extutelats.
El projecte forma part de l'Àrea de Suport a joves tutelats i extutelats (ASJTET) i de la Xarxa
Jove BCN.

PERSONES ATESES

4 joves

SOSTENIBILITAT I ENERGIA
En el marc del programa d'acollida residencial s'ha dut a terme el projecte Llar Món, amb la
finalitat d'incloure al treball d'acollida, un itinerari específic de conscienciació ambiental,
apoderament en la gestió dels subministraments i orientació laboral en l'àmbit de la
sostenibilitat i de l'economia verda, en línia amb els objectius del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat 2012-2022.

FORMACIÓ
L'entitat ofereix formacions a diferents sectors professionals que intervenen en els processos
d'acollida social de les persones, així com a ciutadans i ciutadanes sobre les eines jurídiques
pràctiques que els faran prendre consciència de les seves capacitats, drets, deures, i recursos
existents.

Formacions dutes a terme en 2020
4 cursos de mòdul C del certificat d'acollida en col·laboració amb:

PERSONES ATESES

69

35
34
5 sessions formatives en dret d'estrangeria i protecció internacional en format
virtual.
PERSONES ATESES

38

8
30

INCIDÈNCIA I
SENSIBILITZACIÓ
En el marc del projecte Sinopsis d'incidència i sensibilització, s'han implementat diferents
actuacions que, des d'una perspectiva crítica i constructiva, s'han enfocat a fomentar la
reflexió sobre les realitats d'asil, refugi i migració, conscienciant sobre la necessitat de
generar polítiques migratòries d'inclusió i cohesió social.

Campanya #PadróXtotes
La pandèmia ha posat en evidència l'extrema vulnerabilitat de totes aquelles persones i
col·lectius que es troben sense domicili fix i no poden empadronar-se, per tant no poden tenir
accés a aquells drets fonamentals que s'hauria d'assegurar a tota persona resident en el
territori.
Per a intentar pal·liar aquesta situació la campanya #PadróXTotes ha donat suport a diversos
grups i entitats de la societat civil, oferint eines jurídiques i fomentant la participació
ciutadana.

COL·LECTIUS QUE S'HAN SUMAT: 66
PERSONES BENEFICIÀRIES: 150

#DEBATSFICAT
S'han organitzat 2 debats virtuals amb l'objectiu de contribuir a generar espais de diàleg,
conscienciació i sensibilització des d'una perspectiva d'interculturalitat crítica i de gènere.
Alhora, oferir aquests debats amb modalitat en línia amplia el nostre abast comunicatiu a
través de xarxes socials, un element indispensable durant els mesos que va durar la pandèmia
per la COVID-19.

Al juny, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades organitzem un debat
amb activistes, periodistes i persones refugiades en l'estat espanyol sobre l'acollida i
les causes estructurals de la migració i el desplaçament forçat.

Al setembre, com a activitat que es podia realitzar malgrat el confinament per la
pandèmia, organitzem la projecció en línia del documental "Cuidar entre terres - Qui
sosté la vida quan les dones migren?", i un debat en línia sobre "Dones, migració i el
dret a decidir el teu món laboral" amb activistes, treballadores de la llar i una de les
directores del documental.

TREBALL EN XARXA
Ficat col·labora amb tota la xarxa d'entitats públiques i privades dedicades als col·lectius més
vulnerables, per a dur a terme un treball coordinat, rigorós i efectiu.
Consell Municipal d’Immigració de Barcelona
Xarxa Joves BCN
Taula de Participació Social del Centre Penitenciari de joves (TPS)
Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades
Xarxa Asil.cat

TRANSPARÈNCIA
INGRESSOS TOTALS
Subvencions

Prestacions de serveis

372.511,10 €
65.952,69

288.280,20

3.871,21

Altres ingressos

14.407,00

Sous i salaris

Arrendaments

€

€

Donacions

DESPESES TOTALS

€

€

301.076.23€
170.910,38

26.063,67

€

€

Serveis professionals

19.490,54

Altres despeses de programa

84611,64

€

€

RESULTAT DE L'EXERCICI: 71.434,00€
Tal com estipulen els estatus de l'entitat l'excedent de pressupost es reinverteix en
programes de l'entitat.

COL·LABORA
Fes-te voluntari/a! Si vols formar part del nostre equip contacta'ns a l'info@ficat.org.
Pots donar-nos suport efectuant un donatiu a través d'una transferència bancària en el
següent compte:
CAIXA D'ENGINYERS
IBAN: ES46 3025 0001 1514 3344 7287
BIC/SWIFT: CDENESBBXXX
BIZUM: 33339
PAY PAL: http://ficat.org/colabora

AMB EL SUPORT DE

COL·LABORADORS
Acció planetària
Associació Catalana de Residents Senegalesos a Catalunya
Banc d'Aliments
Banc de Recursos
Casal de Barri del Pou de la Figuera
Cepaim
Espai d'Inclusió i Formació Casc Antic (EICA)
Europa sense murs
Exil
Federació Catalana del Voluntariat Social
Fundació Cares
Fundació Adsis
Fundació Carta de la Pau
Fundació Nous Cims
Fundació Putxet
Fundació Roura
Languages 4 life
La meva aportació
Open Cultural Center
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat Oberta de Catalunya UOC

C/ Comerç 42,08003 Barcelona.
C/ Viladomat 217, 08029 Barcelona.
NIF G62212972
Núm. Registre de Fundacions de Catalunya: 1459
+34 93.025.37.00
+34 655.82.71.20

WWW.FICAT.ORG
INFO@FICAT.ORG
fundacioficat

