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Presentació

Joan-Francesc Pont i Clemente
President
El 2018 ha estat un any marcat pel 30è aniversari de la Fundació Ferrer i Guàrdia; tres dècades
d’estudis, activitats i projectes defensant el lliurepensament i la laïcitat, generant propostes
progressistes per a l’emancipació, especialment
de la població jove i promovent l’associacionisme com a mecanisme per a aconseguir una ciutadania crítica, activa i compromesa.
En aquest 30 anys moltes coses han canviat, tant
en l’esfera social com en la política e institucional. No cal que en fem esment però, per posar
només un petit exemple, l’any 1987, quan vam
constituir la Fundació, encara no existia internet.
També la Fundació ha canviat, obrint noves línies
de treball, cooperant amb nous socis i posicionant discursos d’avantguarda en temes relacionats, per exemple, amb la joventut o l’educació
popular. Tanmateix, els nostres principis i valors
continuen intactes, i són els que ens permeten
analitzar tots aquests canvis des d’una perspectiva lliurepensadora i crítica, així com renovar
contínuament el nostre ferm compromís amb
la millora de la qualitat democràtica. Aquest és
també un llegat de Ferrer i Guàrdia. Les seves
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preocupacions i la manera com va afrontar els
reptes de la seva època esdevenen un exemple
que transcendeix el temps que ens toca viure. Ha
estat per nosaltres un gran orgull que, justament
coincidint amb el 30è aniversari de la Fundació, i
en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona,
aquest any s’hagi inaugurat un panell informatiu
al peu del monument a Ferrer i Guàrdia, a Montjuïc, un lloc que ens convoca tots els 13 d’octubre
per, mitjançant una simbòlica ofrena floral, recordar i alhora reivindicar aquesta figura clau en
la renovació pedagògica i en el moviment lliurepensador, tant al nostre país com a l’exterior. Vagi
per endavant el nostre agraïment a totes les persones i Instituciones que, any rere any, ens acompanyen en la celebració d’aquesta efemèride i
el desig de refermar la cooperació fraternal que
sempre ens ha caracteritzat perquè, com sempre
ens recorda la cita de Ferrer Clavé, només amb
instrucció, associació i estima aconseguirem ser
lliures, forts i feliços.
Des del punt de vista institucional, el 2018 ha
estat un any de consolidació dels grans eixos de
treball de la Fundació i ha marcat l’inici d’una
aposta per traslladar a altres àmbits l’experiència democràtica, participativa i d’apoderament,
adquirida mitjançant una llarga trajectòria d’intervenció entorn els projectes de joventut i de
suport associatiu.
Tot plegat és resultat de la voluntat, l’experiència
i el coneixement acumulat de moltes persones al
llarg d’aquests 30 anys, entre les quals no deixem
de recordar a la Gemma Martín.

de la seva constitució, ara fa ja més de 30 anys.

Sílvia Luque Delgado
Directora
La Memòria anual és el document que sintetitza
les principals activitats desenvolupades per la
Fundació, essent al mateix temps un exercici de
transparència i de rendició de comptes per als
nostres col·laboradors/es i per al conjunt de la
ciutadania. A més, ens permet expressar agraïment envers totes les persones i institucions amb
les que ens hem relacionat i que han contribuït al
resultats que es recullen a continuació.
En una perspectiva històrica, el 2018 ha estat un
any marcat pel creixement relatiu de les activitats de la Fundació, deixant enrere una època
caracteritzada per la contracció de les fonts de
finançament per a les entitats del tercer sector i
la reducció de la inversió de les administracions
públiques en recerca i en planificació estratègica.
Aquest nou context ens ha permès consolidar àmbits de treball vinculats a l’educació, la participació, la laïcitat i la recuperació de la memòria de
Ferrer i Guàrdia que, junt amb l’interès pel desenvolupament de la joventut, han estat els eixos
centrals de l’activitat històrica de la Fundació des

Durant l’any 2018 hem donat continuïtat a la línia d’assessoraments estratègics i desenvolupament de recerca aplicada en l’àmbit local, que
s’ha concretat en un increment dels acompanyaments a administracions públiques en processos
de disseny i implementació de Plans Locals i Comarcals de Joventut, Plans Educatius de Ciutat,
de districte o de barris, Plans Locals d’Infància i
Adolescència i processos de constitució i dinamització de Consells d’Infants i Adolescents. En
l’àmbit de la participació ciutadana, hem dissenyat i acompanyat diversos processos participatius i continuem sent referents en el projecte “Decidim”, una eina innovadora de promoció on-line
de la participació dels i les ciutadanes en els afers
públics.
Pel que fa a contribucions de caràcter més teòric,
en el 2018 destaquem la finalització d’un estudi
vinculat al Premi de Qualitat Democràtica 2017
atorgat a la Fundació Ferrer i Guàrdia per l’Ajuntament de Barcelona, la redacció del capítol sobre
participació en l’informe oficial de l’explotació
de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya 2017,
impulsada per l’Observatori Català de la Joventut de la Generalitat de Catalunya i, finalment,
l’elaboració, publicació i divulgació de l’Informe
Ferrer i Guàrdia 2017, un informe anual que ja és
una referència en l’àmbit de la laïcitat al nostre
país.
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A nivell institucional, hem de destacar el actes de
commemoració del 30è aniversari de la Fundació,
una efemèride que ha servit per refermar el compromís del projecte fundacional i projectar-lo al
futur. Aprofitem aquestes línies per agrair molt
especialment a les nombroses persones que han
participat en l’agenda d’activitats commemoratives.
En relació a la figura de Ferrer i Guàrdia, cal esmentar la col·laboració amb una exposició monogràfica que es va instal·lar al Castell de Montjuïc sota el títol de “La Revolució Pedagògica de
Ferrer i Guàrdia”, i la instal·lació d’un faristol informatiu per part de l’Ajuntament de Barcelona
al peu del monument a Ferrer i Guàrdia a Montjuïc. D’aquesta forma, tots els visitants del monument, així com els vianants, disposen d’informació sobre la figura històrica i el llegat de Francesc
Ferrer.
Finalment, volem també destacar la intensificació del treball amb les entitats que conformen el
Moviment Laic i Progressista, amb les que ens trobem en un procés refundacional, l’apropament a
la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica (FMRP), la consolidació de la cooperació
amb l’Associació de Mestres Rosa Sensat, que
s’està concretant en projectes conjunts, i l’eixamplament de relacions altres entitats vinculades a
l’educació pública.
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Tot això ha estat possible, gràcies a l’esforç, la implicació i responsabilitat de tot l’equip tècnic i el
suport del Patronat.
Barcelona, 7 de desembre de 2018
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Missió,visió
i valors
institucionals

Valors institucionals

Visió Missió

Missió, visió i valors institucionals
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La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia és una entitat sense afany de lucre que des de 1987
treballa en l’àmbit de la joventut, l’educació, la participació democràtica, la ciutadania
europea i les polítiques públiques, aportant propostes estratègiques i assessoraments
a l’administració pública i donant suport al moviment associatiu, per tal de promoure
l’emancipació de la ciutadania
La Fundació pretén esdevenir un think tank de referència en la recerca, l’assessorament
i el disseny de polítiques públiques vinculades a l’educació, la joventut, la laïcitat, les
llibertats civils i la participació ciutadana, tot fomentant la participació ciutadana activa
i crítica.
Pensament crític
Contribuïm a la promoció d’una consciència cívica que permeti que els individus puguin
enfortir el seu rol de ciutadans lliures i actius, dipositaris de la raó democràtica com a
agents de la vida social i política.
Laïcitat
Defensem la idea de llibertat de consciència individual i l’existència d’un espai públic
compartit en condicions d’igualtat i lliure d’imposicions dogmàtiques.
Educació
Propugnem l’enfortiment i la protecció de l’educació en general i de l’escola pública en
particular, influint en el disseny de les polítiques públiques d’educació i transmetent
coneixement a les generacions més joves amb l’edició de materials, estudis i activitats
adreçades a l’administració pública i al teixit associatiu. Col·laborant i mantenint vincles amb els moviments de renovació pedagògica i les entitats de formació de mestres,
d’adults i d’educació en el lleure.
Apoderament juvenil
Fomentem l’apoderament de la joventut com a mecanisme de superació de les desigualtats i per oferir eines que permetin als i les joves millorar les seves condicions d’emancipació.
Aprofundiment democràtic i associacionisme
Potenciant l’exercici real de ciutadania per garantir el dret de cadascú a la recerca de la
pròpia felicitat promovent la ciutadania activa a partir de la implicació en associacions
d’educació en el lleure, ateneístiques, socials i culturals.
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Resum de projectes
Durant l’any 2018, la Fundació Ferrer i Guàrdia ha desenvolupat un total de 84 projectes, els quals es
distribueixen d’acord amb les següents tipologies i àmbits:

Projectes segons àmbit
33

Hem fet assessoraments, suports i/o
col·laboracions amb:

Joventut

28

Participació i associacionisme

10

Laïcitat, drets civils i pensament crític

8

Educació

5

Llegat de Ferrer i Guàrdia

Projectes segons tipus
36

Planificació estratègica

13

Estudis i publicacions

2

Formacions

7

Jornades i actes

8

Projectes d’intervenció

Dinamització de processos i
espais participatius

3

10

15
Suport a entitats

61 Entitats
29 Ajuntaments
7 Administracions supramunicipals
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Àmbit Joventut
Total : 33 projectes
25
Estudis i publicacions

2
Projectes d’intervenció

Planificació estratègica

3
Formacions

3

Què fem?
Aportem la nostra experiència en el desenvolupament de polítiques de joventut per acompanyar en el disseny de planificació estratègica per a municipis i comarques que posi en el centre les
necessitats de les persones joves i incrementi les oportunitats al seu abast, tot promovent la seva
participació i implicació en els afers col·lectius.
Estimulem la recerca aplicada i la innovació en matèria de joventut.
Capacitem a professionals de la joventut i entitats de joves per fomentar actuacions de qualitat
envers les persones joves.
Fomentem l’ocupabilitat de les persones joves a través de projectes que posen en valor les competències adquirides en el treball voluntari i associatiu.
El 2018 ha estat un any de consolidació de projectes vinculats al disseny i aplicació de polítiques de Joventut. S’ha donat continuïtat al treball d’acompanyament en la concreció de Plans Locals de Joventut
(PLJ), ja fos a través d’encàrrecs de la Diputació de Barcelona o mitjançant la contractació directa dels
municipis, s’ha iniciat la cooperació per l’elaboració de Plans Comarcals de Joventut en tres Consells
Comarcals diferents, i s’han desenvolupat Plans d’Equipaments que marquen quin és el paper que han
de jugar aquests en el desplegament de les polítiques de joventut. Paral·lelament, en l’àmbit concret de
la salut i la prevenció de riscos en les persones joves, hem treballat en Plans de Prevenció de conductes
de risc, drogues i pantalles en dos territoris.
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Una de les fortaleses del treball de la Fundació es deriva de la capacitat de vincular la recerca amb l’acció i amb la participació activa dels i les joves. La combinació d’aquests elements configura un cercle virtuós que, alhora que és coherent amb les idees pedagògiques de Ferrer i Guàrdia, maximitza la capacitat
d’intervenció i transformació social. En aquest sentit, volem destacar que durant l’any 2018 la Fundació
ha contribuït a l’explotació de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya 2017, una enquesta elaborada per
la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Concretament, hem elaborat el capítol
sobre participació que s’ha publicat en un informe monogràfic, com a part de la Col·lecció Estudis de
l’Observatori Català de la Joventut. Concretament, el capítol elaborat per la Fundació s’ha titulat: “Participació i política. Heterogeneïtat i intensificació de la participació en nous contextos de socialització”.
Com a part de l’estratègia de recerca-acció, el 2018 també hem introduït innovacions tecnològiques en
la participació, una nova eina digital de participació adreçada a infants i adolescents que contribueix a
millorar la qualitat dels projectes de planificació estratègica. L’aplicació inicial d’aquesta eina ha estat
molt ben valorada.

Planificació estratègica
Plans Locals de Joventut (PLJ)

14

Plans Comarcals de Joventut (PLJ)

3

Plans de Gestió i Dinamització d’Equipaments per a Joves

4

Plans de Prevenció sobre conductes de risc, drogues i pantalles

2

Plans Locals d’Infància i Adolescència

2
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Estudis i publicacions
Elaboració del capítol sobre participació a partir de l’explotació de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat
de Catalunya).
La Fundació va elaborar el capítol “Participació i política. Heterogeneïtat i intensificació de la participació en nous contextos de socialització” a l’informe d’explotació de l’Enquesta a la joventut de Catalunya
2017 coordinada per l’Observatori Català de la Joventut.
També es va participar en els seminaris públics de divulgació dels resultats de l’explotació de l’Enquesta.
Participació en el llibre “Jóvenes, trabajo y futuro: perspectivas sobre la Garantía Juvenil en España
y Europa” (AAVV). La Fundació hi va participar en el capítol titulat “El papel de la formación en el Plan
Nacional de Garantía Juvenil”.
Referencia: Riera, C., Luque, S., El papel de la formación en el Plan Nacional de Garantía Juvenil, en Cabases, M., Paradell, A.,
Feixa, C. (Eds), 2018, Jóvenes, trabajo y futuro : perspectivas sobre la garantía juvenil en España y Europa, Tirant lo Blanc, págs.
125-148.

Col·laboració amb l’informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud de España
(CJE) corresponent al 2 semestre de 2017
Es tracta d’un estudi semestral coordinat pel Consejo de la Juventud de España (CJE) per mostrar els
principals indicadors en matèria d’ocupació i d’accés a l’habitatge dels i les joves.

Formacions
La Fundació, a partir de la seva expertesa en els seus diferents àmbits de treball, participa en diferents
iniciatives de formació, aplicant metodologies actives i divulgant el coneixement adquirit en els seus 30
anys de trajectòria. En el 2018, en el sector de la joventut, destaquem les següents intervencions:
Disseny, direcció i docència del curs “Els fonaments del disseny d’un pla local de joventut “
Aquest és un curs organitzat per la Diputació de Barcelona i impartit per professionals de la Fundació
Ferrer i Guàrdia. S’adreça a tècnics/ques municipals de joventut i té una durada de 20 hores teòriques, i
tallers pràctics. Es pot trobar informació detallada a: https://www.diba.cat/web/joventut
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Participació al “XX Fòrum d’estudis sobre la joventut 2018” amb la ponència “L’anàlisi de la realitat
juvenil: luxe o necessitat?” i la dinamització del taller “Que l’anàlisi no generi paràlisi: com passar a l’acció” (Agència Catalana de Joventut)
El vídeo de la ponència es pot veure a: https://youtu.be/pe8J6whADAs

Projectes d’intervenció
La Fundació Ferrer i Guàrdia centra bona part de
la seva intervenció en l’apoderament juvenil. En
el darrer any, hem desenvolupat projectes orientats al posar en valor la pràctica associativa, tant
des de la seva vesant de transformació i millora
de l’entorn i de la vertebració social, com en tant
que espai de formació i de creixement personal.
Aquests projectes destaquen la importància de les
competències i habilitats adquirides en la pràctica
associativa i voluntària i posen de manifest el seu
impacte en la millora de l’ocupabilitat juvenil.
En aquest sentit, el programa “Activa’t”, que comprèn diversos projectes, s’ha desplegat tant a
Catalunya com al conjunt de l’Estat. En el marc
d’aquest programa, s’han signat convenis amb
administracions públiques i entitats. Per donar visibilitat a Activa’t, s’han elaborat materials per a
la divulgació i formació; en el 2018 s’ha creat una
nova pàgina web i s’ha realitzat una campanya de
sensibilització que inclou un vídeo per a xarxes socials adreçat a ocupadors/es. El vídeo es pot veure
a: http://bit.ly/activatFFG

les persones que exerceixen tasques a entitats o
associacions i es va realitzar una jornada el 9 de
novembre dedicada a competències professionals
i associatives. Aquesta jornada es va desenvolupar
en l’Auditori de la Direcció General de Joventut de
la Generalitat de Catalunya i va comptar amb la
participació de nombrosos experts/es.
També s’han posat en valor i s’han fomentat les
iniciatives juvenils en el marc de l’economia social
i solidària. Hem detectat una certa continuïtat entre trajectòries associatives i creació de projectes
en el marc de l’ESS, atesa l’existència de valors
compartits entre uns i altres (democràcia interna, cooperació, etc.) S’han recollit casos de bones
pràctiques del món cooperatiu i de l’Economia Social i Solidària a Barcelona. En el marc de la Fira
d’Economia social i Solidaria de Barcelona, vam
organitzar una formació adreçada a joves per potenciar aquest tipus d’iniciatives a l’hora d’assolir
l’emancipació juvenil. També s’ha participat en espais de debat al Congrés del Tercer Sector.

A més, en el marc d’aquest projecte s’ha generat
una eina per a l’acreditació de les competències a
15

ACTIVA’T
Desenvolupament i reconeixement de competències des de l’acció voluntària i preparació per a la inserció laboral.

CREA ALTERNATIVES
Promoció de l’Economia Social i Solidària
(ESS)
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ACTÍVATE
Sensibilización para dar a conocer a empleadores las competencias y habilidades
adquiridas mediante la acción voluntaria.
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Àmbit
Participació i
associacionisme
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Àmbit participació i associacionisme
Total : 28 projectes
5

Planificació estratègica

Estudis i publicacions

2

4

Dinamització de processos participatius,
d’espais i òrgans de participació

Suport a entitats

1

3
Projectes d’intervenció

Què fem?
Oferim assessorament en la planificació estratègica de reglaments de participació, plans estratègics de subvencions i la gestió d’espais de participació.
Analitzem dades de l’associacionisme i els processos participatius per oferir estudis que aprofundeixin en la qualitat democràtica, identificant necessitats i reptes, i elaborant propostes de
millora tant dels processos participatius, com del suport associatiu.
Dinamitzem processos participatius per a la coproducció de polítiques i planificacions estratègiques amb la inclusió de tots els agents, combinant les sessions presencials amb l’ús de
plataformes digitals (Decidim). Dinamitzem espais i òrgans de participació perquè esdevinguin
espais de democratització de la política i espais de diàleg i debat per traslladar les demandes i
propostes de la ciutadania a les institucions públiques.
Impulsem l’associacionisme com a mecanisme per fomentar la participació ciutadana a través
de la cooperació mútua, la formació i la cessió d’espais.
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Des dels seus inicis, la Fundació Ferrer i Guàrdia
ha promogut l’apoderament i la implicació ciutadana en els afers col·lectius. Aquesta implicació té
diverses formes. Tradicionalment, s’ha articulat a
partir de les organitzacions de la societat civil i és
per això que una de les línies principals de la Fundació és el suport associatiu. Aquest es concreta
en la cessió del patrimoni de la Fundació per a
l’ús per part de les entitats, en el foment de l’associacionisme i en la generació i transmissió del
coneixement a les associacions per al seu enfortiment.
Així mateix, fem incidència a les administracions
públiques i els poders polítics per a que donin suport a aquestes iniciatives.

de participació ciutadana, hem dinamitzat pressupostos participatius i hem iniciat el “Servei de
coordinació i acompanyament en el disseny del
procés participatiu del Pla d’Actuació i d’Inversió
Municipal 2019-2023” de l’Ajuntament de Barcelona, entre altres projectes que es desglossen en els
propers subapartats. Des de la vessant del suport
associatiu, destaquem les cessions de locals de les
que es beneficien una vintena d’entitats de forma
directa.

En els darrers anys, les institucions públiques
també han fet un gir obrir nous espais per a la informació, el debat, la deliberació i la interlocució
directa amb els ciutadans/es. Les línies de treball
de la Fundació cobreixen ambdós camps, ja sigui
mantenint el suport a l’associacionisme transformador i impulsant la vertebració i cooperació de
la societat civil, o generant eines per desenvolupar
processos participatius d’iniciativa institucional,
tot promovent la qualitat democràtica dels processos en els que intervenim.
En aquest sentit, en 2018 destaquem la diversitat
de projectes desenvolupats en aquesta línia de
treball: hem dinamitzat processos participatius
urbanístics, hem fet assessoraments a reglaments
19

Planificació estratègica
Reglaments de participació ciutadana

1

Plans estratègics de subvencions

2

Punts de voluntariat

1

Disseny de processos participatius

1

Estudis i publicacions
Panoràmic de les Associacions 2017 i 2018
Estudi sobre la realitat i necessitats del teixit associatiu català amb una participació de més de 2000
entitats. Estudi realitzat conjuntament amb FPT, OTS i liderat pel Consell d’Associacions de Barcelona
(CAB).
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Anàlisi de la convocatòria i resolució de la subvenció de l’Ajuntament de Barcelona per a la realització de projectes, activitats i serveis a la ciutat.
Estudi realitzat per encàrrec del Consell d’Associacions de Barcelona per analitzar tant les característiques de la convocatòria, com els resultats de la distribució de recursos entre les associacions i entitats
de la ciutat.
“Processos innovadors en l’aprofundiment democràtic” Premi Qualitat Democràtica 2017 de
l’Ajuntament de Barcelona
En aquest estudi s’analitzen tres casos de processos participatius: el Pla d’Actuació Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, el procés participatiu per a la reforma de la Plaça d’Espanya de l’Ajuntament de
Madrid i els pressupostos participatius de Cascais (Portugal); a partir de l’anàlisi de casos, l’anàlisi documental i la tècnica Delphi, es dissenyen indicadors de qualitat democràtica.

Dinamització de processos participatius, espais i òrgans
de participació
En 2018 hem dinamitzat processos participatius en plans urbanístics de gran envergadura (el Pla d’Actuació del Parc de Montjuïc, la remodelació del Parc de Ca’n Oriol a Rubí i el Pla de Mobilitat de Ciutat
Vella), hem acompanyat la creació de 4 Consells d’Infants i hem dut a terme la seva dinamització a
diversos municipis de la demarcació de Barcelona. També hem organitzat el 1r. Congrés d’Entitats de
L’Hospitalet de Llobregat i hem mantingut la dinamització de la plataforma Decidim.org, una eina innovadora per gestionar processos participatius.
Processos participatius urbanístics

3

Pressupostos participatius

2

Dinamització de la plataforma Decidim

2
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Consells d’Infants

4

Jornades i Congressos d’entitats

3

Servei d’assessorament en participació interna

1

Suport a entitats
Amb l’objectiu de promoure l’associacionisme i l’aprofundiment democràtic a través d’una societat civil organitzada, desenvolupem projectes en col·laboració amb entitats, ens coordinem en plataformes
de representació conjunta, com el Moviment Laic i Progressista. Per altra banda, des de la Fundació
dediquem espais i recursos a entitats amb valors progressistes i laics. Per això, disposem d’un seguit
d’actuacions per donar suport a aquestes associacions:

•

Cessió d’equipaments:
Barcelona- Avinyó 44: 4 entitats beneficiàries
Barcelona - La Plana: 1 entitat beneficiària
Rubí: 1 entitat beneficiària
Vilanova i la Geltrú: 1 entitat beneficiària
Sant Carles de la Ràpita: 12 entitats beneficiàries
Palafrugell: 1 entitat beneficiària

•
•
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Dinamització de l’Espai Ferrer i Guàrdia
Programa de suport a iniciatives laiques

Suport a entitats
Enxarxats: L’objectiu d’aquest projecte és l’enfortiment del teixit associatiu, a través de la transferència de coneixement generat a partir de les recerques que desenvolupa la Fundació. En el marc d’aquest
projecte hem dut a terme presentacions i debats a diferents districtes de Barcelona, sobre els resultats
del Panoràmic de les Associacions 2017.

23

06

Àmbit Laïcitat,
Drets Civils i
Pensament
Crític
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Àmbit Laïcitat, Drets Civils i Pensament Crític
Total : 10 projectes
3

Planificació estratègica

Estudis i publicacions

3

4

Projectes d’intervenció

Què fem?
Defensem l’emancipació de les persones mitjançant estudis i publicacions que busquen fomentar la llibertat de consciència a través del pensament crític i la laïcitat.
Realitzem jornades obertes al públic o adreçades a col·lectius concrets per tal de traslladar la
visió dels nostres estudis i publicacions a la societat.
Incidim en l’educació en valors a través de projectes d’intervenció que aprofundeixin en l’ús
responsable i crític de les noves tecnologies, en la igualtat de gènere, o en la promoció de la convivència i el valor de la diversitat i la interculturalitat.
Treballem per aconseguir una societat més justa i igualitària a través de la planificació estratègica de mesures que s’adeqüin a aquest objectiu, com la igualtat entre homes i dones i la cohesió
social.
Aquest 2018 hem potenciat la divulgació dels principis de la Fundació a partir de publicacions i estudis amb la mirada posada en l’actualitat. Al mateix temps, hem realitzat múltiples jornades i actes per
fomentar el pensament crític i educar en valors, sobretot en el camp de les noves tecnologies de la mà
del projecte Segurnet, i en el de la igualtat de gènere, amb activitats com el teatre fòrum. La laïcitat
comporta el respecte a la diversitat i, en aquest sentit, vam impulsar unes jornades sobre “Laïcitat i interculturalitat”, organitzades conjuntament amb l’Escola Lliure el Sol i la Federació de Casals de Joves
de Catalunya. Alhora, hem treballat la cohesió social des del punt de vista estratègic, amb l’elaboració
de Plans Interns d’Igualtat i el disseny d’una “Oficina per a la No discriminació”.
25

Planificació estratègica
El valor de la igualtat és central en l’ideari de la Fundació. Durant aquest any hem acompanyat l’elaboració dels Plans Interns d’Igualtat de dues administracions públiques (Consell Comarcal del Berguedà
i Ajuntament de Masies de Voltregà) i hem acompanyat el disseny de l’Oficina per a la no Discriminació
de l’Ajuntament de Badalona.
Plans Interns d’Igualtat

2

Oficina per a la No Discriminació

1

Estudis i publicacions
Informe Ferrer i Guàrdia 2017: practicant la
utopia, construint laïcitat
La 7a edició de l’informe Ferrer i Guàrdia recopila
i actualitza les principals dades sobre secularització i sobre laïcitat a Catalunya i a Espanya i convoca reflexions de diversos autors i autores sobre els
esdeveniments que han incidit a l’opinió pública
en relació a les opcions de consciència religiosa i
no-religiosa. El 31 de maig es va fer la presentació
pública de l’informe, que inclou aportacions de Pablo Faura, Genara Sert, Belén Tascón, Rosa M. Canela, Dolors García, Isabel Alonso, Gine Albaladejo,
Josep Sellarès, Antoni Castells, Jesús Bastante, Vicenç Molina, Pepe Rodríguez, Hungría Panadero i
Josep Mañé.
L’Informe és una publicació anual pròpia de la Fundació.
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Informe “Les Immatriculacions de l’Església
catòlica. Història de com s’han arrabassat béns
patrimonials i de la lluita per recuperar-los”
Aquest és un Informe sobre les inscripcions de patrimoni que han dut a terme els bisbats a Catalunya
i a Espanya a través d’inmatriculacions, un privilegi
legal que deriva del franquisme.
Es pot consultar i descarregar lliurement a la web
de la Fundació.
www.ferrerguardia.org/download/Immatriculacio-v3.pdf

De Johan Cruyff a Ada Colau. Entrevistes per a
la formació, la reflexió i l’agitació política.
Aquest és un llibre commemoratiu dels 30 anys de
trajectòria de la Fundació Ferrer i Guàrdia que recopila algunes de les entrevistes més destacades publicades a de la revista Espai de Llibertat a mestres,
activistes, historiadors, artistes, polítics i científics.
Entre altres personalitats, es recullen entrevistes a
Marta Mata, fundadora de l’Associació de Mestres
Rosa Sensat; Salvador Pàniker, filòsof, enginyer i
expresident de l’Associació pel Dret a una Mort Digna a Espanya; Jorge Wagensberg, físic, museòleg i
gran divulgador científic; l’humorista gràfic Forges;
Noam Chomsky, professor emèrit de Lingüística al
MIT de Massachusetts; Vicenç Navarro, Isidre Molas
i per descomptat, a Johan Cruyff i a Ada Colau.
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Blog Espai de Llibertat
El blog “Espai de Llibertat” recull articles i reflexions
que ens permeten divulgar idees i plantejar debats
al conjunt de la ciutadania. Durant l’any 2018 hem
publicat una entrevista al catedràtic emèrit d’Història de l’Educació de la UAB, Pere Solà, un article
sobre el primer matrimoni civil a l’Estat Espanyol i
diversos articles d’opinió sobre l’actualitat política
i cultural.

Projectes d’intervenció
Una de les bases de l’emancipació personal és
el pensament crític. Per assolir aquest objectiu,
des de la Fundació treballem amb diferents projectes que busquen fomentar aquest sentit crític
a l’hora de prendre decisions, així com educar en
valors i fomentar la laïcitat. Totes aquestes actuacions s’engloben en un programa marc anomenat
“Compromís 30” i que fa al·lusió als 30 anys de trajectòria de la Fundació en la defensa i reivindicació de valors que promouen l’emancipació.
Compromís 30: Promoció de la participació per
a una societat cohesionada i sense discriminacions
Es tracta d’un programa que engloba diferents
projectes relacionats amb la conscienciació sobre
els riscos de les noves tecnologies, que fomenta
valors com la igualtat de gènere, la cohesió social,
així com posar en valor i potenciar la participació
infantil. S’estructura a partir de tres grans eixos;
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un dedicat a les noves tecnologies, un altre relacionat amb la convivència i la lluita contra la discriminació, i un tercer relacionat amb la promoció
de la participació.
Eix Noves Tecnologies
Guies per a professionals i recursos: Segurnet Infants i joves davant xarxes i pantalles
En l’àmbit de les noves tecnologies, en el marc
d’aquest projecte s’ha fet difusió de les guies per a
professionals i de recursos amb conceptes bàsics
de la relació dels i les joves amb el món virtual: la
identitat i la petjada digitals, la relació dels i les
joves a les xarxes, les potencialitats i riscos de les
TIC, o elements sobre la comunicació online amb
els i les joves.
Guia per a professionals:
http://bit.ly/Segurnetprofessionals

Guia de recursos:
http://bit.ly/Segurnetrecursos

Audiovisual amb joves:
“Privacitat col·lectiva a les xarxes”
S’han fet sessions amb joves a partir de les quals
s’ha elaborat material audiovisual on es reflexiona
sobre els usos de les TIC i l’exposició pública en
les mateixes. Aquest material es pot visualitzar al
canal de Youtube de la Fundació.
Teatrefòrum #1000likes:
Aquesta és una obra de teatre que convida a una
reflexió conjunta sobre com gestionar de forma
col·lectiva situacions de ciberassetjament. S’estructura com un Teatre-Fòrum i està produïda i
representada per la companyia Nus Teatre. En el
marc del programa, la Fundació ha organitzat representacions davant 500 adolescents en diverses
sessions. Posteriorment es va fer un taller sobre
petjada digital amb la participació d’un centenar
d’alumnes.
Eix a favor de la convivència i lluita contra la discriminació
Jornada Convivència i Cohesió: “Laïcitat i interculturalitat”
Un dels àmbits més treballats per la Fundació en
2018 té a veure amb el foment de la convivència i
la cohesió amb l’objectiu de promoure el respecte
i evitar situacions de discriminació, ja siguin per
opcions de consciència, per origen, ètnia, gènere
o edat. És en aquest marc que el passat 1 de juny
vam debatre els conceptes de laïcitat i interculturalitat a partir d’una taula rodona d’experts/es en
participació associativa i gestió de la diversitat.

Aquesta jornada va ser coorganitzada amb l’Escola Lliure el Sol i la federació de Casals de Joves de
Catalunya.
Vídeo de la jornada: http://bit.ly/laicitatinterculturalitat

Teatrefòrum “és de conya?”.
La Companyia Nus Teatre va representar aquesta
obra a l’espai Francesca Bonnemaison de Barcelona per reflexionar sobre masclismes i les relacions
abusives en la parella. Al final de l’obra, es va fer
partícip al públic generant un debat sobre com
modificar conductes i la responsabilitat col·lectiva
davant situacions d’abús. Hi van assistir més d’un
centenar de joves.
Eix promoció de la participació:
Projecte “En Joc”
Aquest és un projecte que vol posar en valor experiències de foment de la participació infantil, com
la que es desenvolupa a les associacions educatives, experiències de participació en centres educatius, així com experiències de participació promogudes des de l’administració, com els Consells
d’Infants.
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Àmbit
Educació
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Àmbit Educació
Total : 8 projectes
3
Estudis i publicacions

3

Planificació estratègica

2
Actes

Què fem?
Apostem per l’elaboració de plans educatius que incloguin la visió de tota la comunitat educativa
i especialment dels propis infants, i que permetin a les administracions aplicar mesures adequades
per assolir uns objectius concrets.
Investiguem sobre experiències educatives per fer propostes de valor per a la reducció de les
desigualtats.
Traslladem coneixements a la comunitat educativa i als professionals de l’educació amb jornades,
seminaris i formacions.
Fomentem l’educació digital d’infants i joves proporcionant recursos per a docents i persones
que treballen amb joves, i realitzant tallers i actes per conscienciar sobre els riscos d’internet i
promoure una navegació autònoma i crítica.
Donada la importància central de Ferrer i Guàrdia en les reflexions i les pràctiques pedagògiques que
van impulsar la renovació pedagògica al nostre país, en els darrers anys hem volgut enfortir la nostra
línia de treball en l’àmbit de l’educació. Això es reflecteix aquest 2018 mitjançant el perfeccionament
d’eines per al disseny i aplicació de Plans Educatius. La Fundació ha adquirit experiència en projectes
on s’han introduït noves metodologies de participació amb els infants i s’ha promogut la innovació
educativa. A més, hem participat en diferents activitats divulgatives, incloent un seminari internacional
realitzat a França sobre les competències dels i les professionals que treballen amb joves.
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Planificació estratègica
Els Plans Educatius de Ciutat (PEC) suposen el reconeixement de la capacitat i la responsabilitat educadora de la totalitat dels agents del territori, incloent el reconeixement i la posada en valor de les
educacions no formal i informal. Són instruments de reducció de les desigualtats en les oportunitats
d’aprenentatge i instruments per a la cohesió de la comunitat educativa. El 2018, des de la Fundació
hem acompanyat tres processos d’elaboració de PECs: el del municipi de Gavà, el del districte de Ciutat
Vella de Barcelona i el projecte pilot del Pla Educatiu de Barri de Vallcarca, els Penitents i el Coll.

3

Plans Educatius

Estudis i publicacions
Desigualtats, educació i participació a la ciutat de Barcelona
Aquest és el resultat del desenvolupament d’un
projecte d’investigació sobre l’activitat participativa infantil i juvenil en la reducció de la desigualtat en l’àmbit educatiu.
A partir d’aquest estudi es va realitzar el 13 de febrer un seminari per debatre amb persones dels
àmbits associatiu, institucional i professional relacionades amb la participació ciutadana i el món
de l’educació. La finalitat del col·loqui va ser compartir els resultats de l’informe realitzat i incorporar les experiències dels participants.

Investigació sobre l’ús de pantalles i xarxes
socials.
“Segurnet: Infants i joves davant les noves tecnologies. Bretxa i educació digital.”
En aquest estudi s’analitza l’ús de les noves tecnologies per part dels i les joves, l’impacte que
tenen les TIC en les desigualtats socials i en les
noves bretxes digitals, i es proposa com s’haurien
de gestionar els aparells i les aplicacions digitals a
l’aula i en l’àmbit privat.
L’Informe es pot consultar a: http://bit.ly/InformeSegurnet

Actes
Jornada TICs i Educació
L’1 de desembre es va organitzar la jornada “Saltant obstacles a l’era de la informació: l’educació
en valors i la nova bretxa digital”, adreçada tant a
docents, com a famílies. La jornada va estar oberta
al debat i a la formació sobre la normalització de
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les TIC i com afrontar les bretxes digitals tant als
entorns escolars, com familiars.
Vídeo de la jornada: http://bit.ly/JornadaTicsEducacio

Seminari “The challenges of the training of leaders of preschool, after school and extracurricular sector"
La Fundació va participar com a entitat convidada en aquest seminari organitzat per la Ligue de l’Enseignament francesa, realitzat el 30 de setembre a Angulema (França), on es van abordar els reptes que
plantegen els espais d'educació no formal i la professionalització de les persones que treballen amb
joves.
Presentació del llibre “Història de la ciència com mai te l’havien explicat”
El divulgador científic, Ignasi Llorente, va presentar el seu llibre a l’Espai Ferrer i Guàrdia el passat 16
de maig, on va reflexionar sobre el mètode científic, la importància del “dubte” i la seva incidència en
l’avenç del coneixement, així com sobre les característiques d’aquelles persones que s’han convertit en
referents de la història de la ciència i de la humanitat.
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Llegat de Ferrer
i Guàrdia
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Llegat de Ferrer i Guàrdia

13

Usuaris arxiu presencial

121

Usuaris registrats online

13

Obres digitalitzades

2

Documents restaurats

1801

Pàgines digitalitzades

Actes i jornades

4

Què fem?
Difonem l’obra de Ferrer i Guàrdia i de l’Escola Moderna a través de l’arxiu de la Fundació, el
digitalitzem perquè tothom pugui accedir al seu llegat pedagògic i el compartim a través de la web.
Reivindiquem la figura del pedagog i el seu reconeixement per part de la societat i les seves institucions amb la realització d’actes de divulgació, d’homenatge i de commemoració.
Col·laborem amb institucions interessades a donar a conèixer Ferrer i Guàrdia i la seva obra.

Arxiu Ferrer i Guàrdia
L’Arxiu Ferrer i Guàrdia és un centre de documentació per a l’estudi i la investigació que compta amb
més de 7.000 publicacions i documents. Durant aquest 2018, la seva tasca ha consistit en:
· L’actualització del catàleg
· La digitalització de documents
· La restauració de documents

· La cessió de documents
· El manteniment del catàleg online

L’arxiu es pot consultar a través de la web http://biblioteca.ferrerguardia.org/ Des d’aquesta ubicació es poden descarregar els arxius digitalitzats.
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Exposició “La Revolució Pedagògica de
Ferrer i Guàrdia”
Aquesta exposició, comissionada per Pere Solà Gussinyer, catedràtic d’Història de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, feia un recorregut per l’evolució del pensament del pedagog català i
de la institució d’ensenyament científic i racional que va crear: l’Escola Moderna. L’Escola Moderna es
basava en els principis d’un ensenyament racional, científic i humanitari, amb caràcter universal i laic,
que tenia com a objectius construir una societat de persones lliures, impulsar la igualtat d’homes i dones, defugir els prejudicis i evitar l’existència d’opressors i oprimits. Des de la Fundació hem col·laborat
cedint diversos materials i publicacions alguns dels quals van ser exposats públicament, per primera
vegada. L’exposició, ubicada al Castell de Montjuïc, on va ser afusellat el pedagog, va ser organitzada
per l’Institut de Cultura de Barcelona i es va poder visitar des del 12 d’abril al 2 de desembre de 2018.
Més informació a:
http://ajuntament.barcelona.cat/castelldemontjuic/ca/activitats/exposicions/la-revolucio-pedagogica-de-ferrer-i-guardia

I a: https://youtu.be/1PhdbuyuBCA
Ofrena foral al monument a Ferrer i Guàrdia
Com cada any, es va realitzar la tradicional ofrena floral davant del monument dedicat a Ferrer i Guàrdia
en motiu del seu afusellament. Després de l’ofrena i els parlaments, es va visitar l’exposició dedicada al
pedagog al Castell de Montjuïc. L’acte va comptar amb la participació de 29 entitats.
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Xerrada sobre Ferrer i Guàrdia al Castell de Montjuïc
En el marc de la commemoració del 109è aniversari de l’afusellament de Ferrer i Guàrdia, al Castell de
Montjuïc, el 15 d’octubre, es va realitzar un col·loqui sobre la seva vida i obra. La xerrada va comptar
amb una ponència a càrrec del catedràtic Pere Solà.
Faristol informatiu al monument de Ferrer i
Guàrdia
A iniciativa del consistori barceloní, es va col·locar a Montjuïc un faristol informatiu en reconeixement a la trajectòria de Francesc Ferrer i Guàrdia
davant del monument dedicat a la seva memòria.
La Fundació va col·laborar en la redacció dels tex-

tos i va aportar-hi algunes de les imatges. L’acte
es va emmarcar dins la Primavera Republicana
per commemorar l’aniversari de la II República. Va
comptar amb la presència del 1r. tinent d’Alcalde
de Barcelona, Gerardo Pissarello, el Comissionat
dels programes de memòria, Ricard Vinyes i representants de diverses entitats.

37

09

30è Aniversari
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30è Aniversari
Aquest any la Fundació ha fet 30 anys i per commemorar-ho, entre altres activitats, hem celebrat
la Nit Ferrer i Guàrdia. El 22 de març va tenir lloc
aquest esdeveniment a la Llotja de Mar. En aquest
marc, es van lliurar els Premis Ferrer i Guàrdia,
una distinció a persones, projectes o entitats que
han destacat en la promoció dels valors i principis
de la laïcitat i el progrés. Enguany, els receptors
de premi van ser el programa de televisió “Salvados”, dirigit per Jordi Évole, qui va recollir el premi
personalment, i als esplais laics i progressistes de
la l’associació Esplais Catalans (Esplac). A la Nit
Ferrer i Guàrdia hi van assistir unes 120 persones
a títol individual, o representants institucionals i

de la societat civil. En aquest sentit, destaquem la
presència d’autoritats com l’Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la Directora General de Joventut
de la Generalitat, Marta Vilalta.
L’acte també va servir per presentar el nou audiovisual #Practicalautopia. Aquest és un vídeo per
difondre a través de les xarxes socials on es destaquen els valors i compromisos que mantenim
per transformar la societat: el foment del pensament crític, la democràcia participativa i l’educació en igualtat. En la Nit Ferrer i Guàrdia també es
va aprofitar per presentar el llibre commemoratiu
d’entrevistes de la revista Espai de Llibertat titulat
“De Johann Cruyff a Ada Colau”.
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Informe econòmic
Les principals fonts d’ingressos de la Fundació
en l’exercici 2018 han estat la provisió de serveis
(46%) i les subvencions
(43%). Un 8% del pressupost executat es correspon amb donacions
i un 3% són subvencions
de capital.
Pel que fa a les despeses, la proporció més
elevada es correspon
amb les remuneracions
al personal (72%), seguit
de despeses d’explotació (21%).

Subvencions 43%
Donacions 8%
Ingressos

Subvencions del capital 3%
Serveis 46%

Despeses d’explotació 21%
Amortizacions 6%
IDespeses
ngres-

Despeses financeres 1%
Despeses de personal 72%

Fons segons àmbits d’actuació:

Laïcitat

23%

Participació

32%

Joventut

42%

Educació

3%
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Comunicació
El Departament de Comunicació és l’encarregat de la difusió de la tasca que es realitza des
de la Fundació en tots els seus àmbits. La seva
línia de treball és aconseguir transmetre els valors de l’entitat i arribar al màxim de públic potencialment interessat per les nostres activitats.
Al mateix temps es busca la millor manera per
adreçar-se a l’opinió pública, així com a les comunitats interessades en àrees com la joventut,
l’educació, o la laïcitat, entre d’altres.
Per aconseguir una major rellevància de l’entitat i

possibilitar aquesta transmissió dels seus valors,
en el 2018 s’ha consolidat un espai professional
de comunicació dins l’estructura organitzativa de
la Fundació. Això s’ha traduït en un augment del
nombre de publicacions a la pàgina web, un major contacte amb els mitjans i una activitat més
continuada a les xarxes socials. Aquesta activitat
ha suposat un increment considerable del nombre de seguidors a les plataformes digitals, així
com una aparició més periòdica en els mitjans de
comunicació.

Entrevista a la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, Sílvia Luque (dreta), i a la coordinadora de l’IASPP, Hungria Panadero (esquerra), en el programa Religions d’El Punt Avui TV emès el 16 de juliol.
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70.299 visites al web
48.968 Fundació : www.ferrerguardia.org
11.119 Biblioteca: http://biblioteca.ferrerguardia.org/
10.212 Blog: http://blog.ferrerguardia.org/

43 Impactes de premsa
28 mitjans digitals
9 butlletins i portals
5 televisions
1 premsa impresa

Butlletí

9.474
subscriptors
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Practica la Utopia – Fundació Ferrer i Guàrdia
La Fundació Ferrer i Guàrdia ha plasmat la seva visió i la seva missió en aquesta
peça audiovisual que anima a posar en relleu les grans idees que han fet evolucionar la ciutadania i, a la vegada, a ser actius per avançar. Tot això condensat en un
hashtag: #practicalautopia.

951 visualitzacions en català

268 en castellà

Facebook
2.365 seguidors
100 publicacions

9,2 %

Twitter
2.025 seguidors
244 publicacions

20,4 %

Youtube
2.122 visualitzacions
13 vídeos publicats
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Patronat

Joan-Francesc Pont i Clemente
President

Vicenç Molina Oliver
Vicepresident

Joffre Villanueva Beltrán
Vicepresident

Pablo Faura Enríquez
Secretari

Benet Cases Pallarès

Jaume Pieres Garcés

Josep Sellarès Casajuana

Maria Teresa Subirana García

Pere Vila Cassanyes
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Xavier Bretones Hernández

M.Assumpta Baig Torras

Irene Torrecilla Camps
En representació d’Esplais
Catalans (Esplac)

Lluís Escala Ribas
En representació d’Acció
Escolta de Catalunya

Santiago Castellà Surribas

13
Equip
Tècnic
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Equip tècnic

Sílvia Luque
Direcció General,
Projectes
i Comunicació

Hungria Panadero
Coordinació IASPP,
Projectes
i Comunicació

Josep Mañé
Recerca i projectes

Fidel González
Recerca i projectes

Oriol Alonso
Recerca i projectes

Aida Mestres
Projectes
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Martí Oliver
Recerca

Georgina Gilart
Projectes

Sergi Contreras
Gerència

Sandra Gómez
Recerca i projectes

Eloi Sendrós
Recerca i projectes

Vicenç Molina
Publicacions i
documentació

Josan Minguela
Tècnic participació i
comunicació

Pau Cortès
Comunicació

Oriol Valls
Recerca i projectes
(Pràctiques)

Sandra Ballester
Administració i arxiu

Hèctor Solà
Projectes
(Pràctiques)

Isaac Lloveras
Recerca i projectes
(Pràctiques)

Andrea González
Disseny Gràfic
(Pràctiques)

Elena Cuevas
Comunicació
(Pràctiques)
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Amb qui hem treballat?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Balsareny
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Cabrils
Ajuntament de Carme
Ajuntament de Copons
Ajuntament d’El Prat de Llobregat
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Ajuntament de Gallifa
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament de Masies de Voltregà
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Palau Solità i Plegamans
Ajuntament de Piera
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de Viladecans
Associació Ateneu Democràtic i Progressista
Consell d’Associacions de Barcelona
Consell Comarcal de l’Alt Empordà

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Consell Comarcal de l’Anoia
Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal del Maresme
Consejo de Juventud de España
Cooperativa 70, SCCL
Diputació de Barcelona
Doymo, Desarrollo, organización
y movilidad, SA
Generalitat de Catalunya
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Amb el suport
de:
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Amb el suport de
La Fundació Ferrer i Guàrdia és una entitat sense afany de lucre. Per finançar part de les seves activitats es sol·licita el suport de diferents institucions públiques o es participa en convocatòries i concursos públics de finançament de projectes. En 2018, hem comptat amb el suport de les següents administracions:
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Aliances, plataformes i col·laboracions
La Fundació Ferrer i Guàrdia, en coherència amb els seus objectius fundacionals, promou l’associacionisme i la vertebració de la societat civil en pro d’una societat més participativa i democràtica. Entre
les entitats amb les quals hem col·laborat durant l’any 2018 destaquem les següents:

Aliances estratègiques:
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Plataformes:
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Col·laboracions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associació de Mestres Rosa Sensat
Federació de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC)
Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
Fundació Marta Mata Garriga
Joventut Europea Federalista Catalunya
Ateus de Catalunya
Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya
Associació de Casals de Joves de Catalunya
Federación de Entitades Latinoamericanas de Cataluña (FEDELATINA)
Cooperatives de Catalunya
Cooperativa ARCBAQ
L’Esguard
Biciclot
Colectic
Derecho a Vivir Dignamente
El Panoràmic
La Ligue de l’Enseignement
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Epíleg
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Epíleg
El 2018 ha estat un any clau per a la trajectòria de
la Fundació Ferrer i Guàrdia. Per una banda, per
la commemoració dels 30 anys de vida de l’entitat, una efemèride que ens va impulsar a revisar la
nostra trajectòria i projectar-la davant la creixent
complexitat social i els nous reptes a entomar en
els nostres principals àmbits de treball. Una societat en continua evolució, amb noves problemàtiques socials, amb creixents amenaces a la igualtat d’oportunitats, a la llibertat de pensament
i d’expressió, a la cohesió social, al respecte a la
diversitat o la qualitat democràtica ens interpel·la
per, mantenint els nostres valors i principis, crear
solucions i propostes innovadores que ens permetin afrontar-les, en cooperació amb la societat
civil i les institucions públiques. El 30é aniversari
va ser també una oportunitat per recordar algunes
de les millors entrevistes de la revista “Espai de
Llibertat”, que han estat recopilades en una obra
monogràfica, i lliurar els premis “Ferrer i Guàrdia”,
que enguany han homenatjat l’Associació Esplais
Catalans (Esplac) i el programa de televisió “Salvados”. També va ser una efemèride per continuar
reivindicant la rellevància actual de la figura de
Ferrer i Guàrdia, cosa que es va concretar en dues
iniciatives molt rellevants: la realització d’una exposició sobre el la vida i obra de Ferrer al Castell
de Montjuïc i la inauguració d’un panell informatiu
al peu del monument a Ferrer i Guàrdia. Vagi per
endavant el nostre agraïment a l’Ajuntament de
Barcelona per impulsar aquestes activitats.

la Fundació consolida nous àmbits de treball, reforçant els projectes vinculats a l’educació i a la
participació ciutadana, i mantenint els serveis i
projectes en els àmbits de joventut i laïcitat, així
com el suport a diferents organitzacions i xarxes
associatives. En conseqüència, la Fundació referma el seu rol de aliat estratègic d’institucions interessades en la recerca-acció, en el disseny de processos de planificació estratègica i en el foment
de la participació ciutadana, i amplia la seva experiència en l’elaboració de Plans Locals i Comarcals de Joventut, Plans Educatius de Ciutat, Plans
d’Equipaments, Consells d’Infants, etc.
L’equip professional de la Fundació el 2018 ha estat conformat per 13 persones. En aquest document es recull una bona part de la feina que han
realitzat, amb professionalitat, compromís i entusiasme, i seguint els lineaments establerts pel Patronat. Esperem que el 2019 es mantingui el procés de creixement institucional i la capacitat de la
Fundació de contribuir a la transformació social,
promovent el desenvolupament d’una societat
de persones respectuoses, lliurepensadores, solidàries, compromeses, lliures i felices.

Per l’altra banda, el 2018 ha estat un any en que
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