
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA DEL CURS  

2014-2015 
Amics del Moviment Quart Món Catalunya 

  



 

Quart Món és una associació que acompanya famílies que viuen en barraques, camions i caravanes aparcades a 

solars o naus en desús, a Barcelona i municipis propers. Des del 1998 treballem perquè visquin dignament. 

... ACOMPANYEM  

en el camí cap a la inclusió social, 

estant al costat de les famílies. 

... SOM PONT  

entre famílies que pateixen exclusió 

extrema i la resta de la societat. 

... SENSIBILITZEM  

la ciutadania i l'administració  

d’una realitat invisible. 

 

Presentació 

UN ANY DE MOVIMENT 

 

L'any passat us explicàvem com un grup de 

famílies que vivien en camions i barraques en 

un solar de Barcelona s'havia organitzat per 

demanar a l'Ajuntament millors condicions. 

 

Aquells primers passos han obert nous 

camins i aquestes famílies ara viuen en 

pisos de lloguer assequible i afronten, amb 

esforç, situacions que mai havien viscut, com 

anar en metro, entendre les factures i el 

contracte del lloguer, trobar feina estable... 

 

Com el cor, a Quart Món hem bategat vida 

cap enfora acompanyant aquestes famílies, 

disperses pels barris de Barcelona, en la seva 

nova vida en un habitatge digne. També hem 

recorregut indrets de la ciutat i de municipis 

propers per visitar famílies que encara viuen 

en caravanes, camions i barraques, i en pisos 

ocupats. Vàries d'aquestes famílies no 

tenen accés a aigua potable i han patit 

desnonaments. Això, en una ciutat com 

Barcelona, no hauria de passar. 

 

Aquesta dispersió i els canvis en la situació 

de les famílies ens han fet bategar fort cap 

endins. Hem adaptat les activitats que fem 

amb els menors i els adults i hem transformat 

la nostra manera d'acompanyar. 

 

Comença una nova etapa per a les famílies 

que coneixem i també per a la nostra entitat, i 

els reptes són molts. D'una banda, enfortir 

Quart Món amb nous voluntaris i socis que 

permetin ajudar més i millor a les famílies. 

D’una altra, seguir enfortint totes les famílies 

perquè puguin accedir a un habitatge i una 

feina estables i ho puguin mantenir.

Les famílies que acompanyem s'han dispersat aquest curs pel territori. 



314 visites i acompanyaments 

17 famílies (70 persones) acompanyades en processos de desnonament 

10 famílies orientades en tràmits d'habitatge 

19 persones amb suport per trobar feina 

Acompanyament a famílies 

RESSITUAR-SE 

 

 

 

Tots els que hem canviat de casa sabem què 

significa adaptar-se i fer gestions fins que tot 

sembla ressituar-se. Us imagineu el que 

significa per a una família amb dificultats per 

llegir i escriure, sense recursos econòmics i 

amb l’única experiència de vida en una 

caravana i una barraca? Un grup de famílies 

que acompanyem a Quart Món ho ha 

aconseguit amb constància i esforç. 

 

Aquest curs hem donat un cop de mà a 48 

famílies que viuen en caravanes i camions, 

barraques, pisos ocupats i de lloguer social. 

 

 En total 208 persones, el 55% d’elles menors 

d'edat i totes ubicades als barris del 

Poblenou, el Clot, el Fort Pienc, el Besòs i el 

Maresme, el Carmel, la Trinitat Vella, Torre 

Baró, Ciutat Meridiana i el Bon Pastor, i als 

municipis de Montcada i Reixac i Santa 

Coloma de Gramenet. 

 

Aquesta dispersió té a veure amb la situació 

de vulnerabilitat que pateixen les famílies, 

exposades a desnonaments i ha exigit la 

reorganització del nostre equip, que ha 

treballat per pal·liar el sentiment de soledat 

de les famílies. 

 

Hem gestionat tràmits relacionats amb la 

justícia, l’habitatge, la formació i la feina; hem 

seguit les famílies que han patit un 

desnonament allà on s'han tornat a assentar, i 

hem posat fil a l'agulla perquè les famílies que 

viuen en un habitatge estable s'arrelin al seu 

nou barri. 

 

 

 

   

  

Un grup de famílies ha aconseguit viure en pisos estables de lloguer baix. 



18 menors han fet els deures al reforç escolar 

6 mestres contactats i 1 visita a un centre educatiu 

1 noi i 1 noia han aconseguit el graduat escolar 

Suport educatiu 

FER DEURES I MÉS... 

Lleure amb infants 

JUGAR I APRENDRE 
 

 

 

Uns 15 infants i joves de 6 a 15 anys han 

participat cada dijous a l'activitat de reforç 

escolar. A més, l'equip de voluntariat ha anat 

a casa de 3 adolescents amb necessitats 

educatives específiques un cop per setmana. 

 

Els infants que participen al reforç escolar 

segueixen estudis adaptats a les seves 

escoles, per això l'objectiu de l'activitat és que 

adquireixin hàbits i aprenguin a concentrar-se 

i comprendre allò que llegeixen i escriuen. En 

aquest sentit, hem contactat amb diferents 

mestres, que han aportat eines per treballar 

amb els nens i nenes. 

 

Amb els més grans s'han fet deures adaptant-

nos als requeriments de les noves 

tecnologies. L'activitat de reforç també ha 

aprofitat festes populars per treballar 

competències bàsiques de forma lúdica i 

fomentar el coneixement del barri. 

 

 

A través d'activitats lúdiques es fomenten 

valors, es potencia la igualtat i es promou la 

inclusió social. Els nens i nenes que participen a 

les activitats viuen en zones amb dèficits 

urbanístics, socials i de vertebració interna, i 

necessiten opcions que trenquin amb això. 

Sortir a jugar i anar de colònies a la natura 

és una oportunitat per créixer i gaudir. 

 

Aquest curs ha funcionat un grup de lleure 

amb menors de 6 a 13 anys. Amb jocs, 

contes, gimcanes i tallers han après a 

expressar sentiments i han parlat sobre els 

drets dels infants. Hem fet sortides al cinema, 

al Museu Blau i a la platja, entre d'altres, que 

han permès treballar l’entorn i les normes de 

convivència social. 

 

El fet d’anar a buscar i portar els nens i nenes a 

casa seva −als assentaments o barris on viuen− 

significa millorar la confiança amb les seves 

famílies i detectar possibles necessitats.

Fent deures a la Parròquia de Sant Pancraç. Colònies a Sant Martí Sesgueioles. 



36 infants i 8 joves a les activitats de lleure 

5 joves orientats en els estudis i formacions professionals 

40 adults, infants i joves han participat a la sortida de famílies 

 

Lleure amb joves 

MÉS AUTONOMIA 

Lleure amb famílies 

ENFORTIR LLIGAMS

 

 

Aquest curs ha funcionat un grup de nois i noies 

de 14 a 18 anys que s'han trobat quinzenalment 

per organitzar sortides i activitats lúdiques. 

L'objectiu era triple: reforçar valors com la 

perseverança, l’esforç, el compromís i 

l’esperit crític; conèixer l’entorn; i promoure 

la seva autonomia. 

 

Els joves han parlat de les possibilitats que 

tenen per estudiar i se'ls ha motivat a 

aconseguir el graduat escolar i a imaginar el seu 

futur a mig termini. També s’ha aprofundit en la 

igualtat de gènere i l’arrelament al territori. 

 

Aquest curs, els nois i noies han anat a la neu a 

la Molina, a passejar en bicicleta per la 

Ciutadella, a les fonts de Montjuïc i han marxat 

dos caps de setmana de colònies i de càmping. 

Han experimentat que són capaços de fer 

coses per als altres col·laborant al menjador 

social de les Missioneres de la Caritat, al Raval. 

 

 

Els adults també necessiten temps per al 

lleure; per això, ens hem trobat per celebrar el 

final de curs, el Nadal i d’altres activitats. 

Aquest any hem passat un dissabte a l’àrea 

Les Oliveres, a Santa Coloma de Gramenet, 

on hem gaudit del contacte amb la natura; 

hem anat de barbacoa amb algunes famílies i 

hem participat en aniversaris i batejos. 

 

Aquestes sortides busquen, d'una banda, 

fomentar espais de relació diferents als 

habituals per trencar rols i promoure una 

convivència distesa. D'una altra, el 

retrobament de famílies que durant anys 

han viscut juntes en solars i fàbriques 

ocupades i que, perquè han patit 

desnonaments o han aconseguit viure en un 

habitatge digne, ara se senten més aïllades. 

També suposen un espai important per 

construir relacions amb l'equip de Quart Món. 

Dinar amb famílies per acomiadar el curs. Cap de setmana de càmping amb els joves. 



28 reunions de coordinació i treball en xarxa 

Relació amb 13 organitzacions públiques i/o privades 

Participació en 5 jornades de formació per a entitats socials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Joan ens ha deixat sobtadament aquest curs. 
Era voluntari de l’esplai i encomanava el seu 
somriure a tots els petits. Sempre et recordarem, 
gràcies per tot! 

L'equip i el treball en xarxa 

QUI FA POSSIBLE EL PROJECTE? 

 

Quan es comparteix, el resultat es multiplica. 

Aquest curs les activitats de lleure, el reforç 

escolar i les visites a les famílies no haurien 

estat possible sense la implicació de 18 

voluntaris i voluntàries. Entre tots han dedicat 

3.500 hores, s’han implicat en les activitats amb 

els infants, els joves i les famílies, però també 

en tasques de gestió, assessorament legal, 

informàtica i organització de l’entitat. 

Els voluntaris han rebut suport de dues 

treballadores socials, a temps parcial, de 

setembre a gener i, des del mes de febrer, d’una 

persona a jornada completa que ha fet de 

paraigua de les activitats i ha gestionat la 

coordinació amb altres entitats. 

Aquest curs ha estat essencial el suport de 18 

socis i sòcies que amb la seva aportació 

econòmica donen estabilitat al projecte. El repte 

ara és augmentar aquest suport imprescindible. 

També ens seguim coordinant amb d’altres 

entitats socials i amb l'Administració per 

sensibilitzar sobre la situació de les famílies, 

trobar cursos formatius i fer activitats amb els 

infants. 

A tots i totes, gràcies! 

Reunió d'organització de l'equip de voluntariat. 



 

Pressupost i finançadors del projecte 

ELS COMPTES CLARS 

 

La memòria que teniu a les mans explica les activitats del curs 2014-2015, perquè funcionem segons el 

curs escolar. Us mostrem, però, la informació econòmica del 2014. 

Gràcies a tots i totes per col·laborar i fer possible el projecte! 

 

En què hem invertit els diners? 

El pressupost ha estat de 18.624,64€ i s’ha invertit en 

cobrir mitja jornada laboral, fer activitats, acompanyar 

intensament les famílies i treballar en xarxa. 

 

Qui ens ha donat suport econòmic? 

Al 2014 hem recaptat 22.098,63 euros. Hem acabat 

l’any amb un excedent de 3.473,99 euros que 

servirà per sostenir el projecte a mig i llarg termini. 

  

 

 

Ens han donat suport econòmic... 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Informa’t a: 

quartmon@yahoo.es 

Tf. 635.886.930 

movimentquartmon.blogspot.com 

  

 

Amics del Moviment Quart Món 

c/ Badajoz 130 CP.08018 

Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·labora amb Quart Món! 

Retalla la butlleta i envia-la a la nostra adreça postal. També la pots escanejar i enviar al nostre correu electrònic. 

 

mailto:quartmon@yahoo.es
http://movimentquartmon.blogspot.com.es/

