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8 històries
per canviar
i avançar

Canvis
inesperats
i canvis
buscats plens
d’oportunitats
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Amics del Moviment Quart Món
som una entitat de voluntariat.
Acompanyem famílies que viuen
en una situació inestable i sense
accés a un habitatge digne. Volem
fer de pont i sensibilitzar sobre
aquesta realitat de Barcelona.

Ha estat un any de canvis. Aquesta és
la frase que resumeix l’any que hem
viscut. Les famílies ja havien començat
a fer canvis importants fa un parell
d’anys: algunes han començat a viure a
pisos dignes i estables, hi ha nois i noies
que aconsegueixen el graduat escolar i
que segueixen estudis post-obligatoris,
homes i dones que treballen per compte
aliena... Altres famílies estan en camí... i
ara li ha tocat a l’entitat.
Hem fet un canvi de local i seu social,
inesperat, però que ens obre a una nova
etapa. Ara som més barri, estem més
oberts a la ciutat, més integrats i més
visibles. També ens hem obert al món
digital perquè hem construït la nostra
pàgina web i ens hem fet més presents
a les xarxes socials.
Aquest 2017 hem creat i consolidat un
projecte de reforç escolar al barri de la
Verneda i la Pau, hem engegat el taller
de mares dels divendres, hem crescut
en nombre de voluntaris i voluntàries,
hem ampliat l’equip tècnic amb un
company expert en gestió econòmica,
ens hem fet presents en famílies a les
quals no coneixíem o que feia temps
que havíem perdut la pista...
En tot això, però, hi ha una cosa que no
canvia: el nostre tarannà. Hem seguit
acompanyant les famílies en el seu dia
a dia, en situacions de desallotjaments,
en els seus dubtes, en les seves
necessitats, en les seves alegries
i tristeses. Hem continuat sortint a
buscar-les, allà on siguin... i això no
canviarà.
Gemma Antón
Presidenta d’Amics del Moviment Quart
Món
@gemmaanton
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A qui hem
acompanyat?
Des dels inicis, Amics del Moviment
Quart Món ens movem allà on es
traslladen les famílies. Actualment
estem presents a Barcelona,
Cerdanyola, Montcada i Reixac, Sabadell
i Santa Coloma de Gramenet.
El 61% de les famílies a les quals
acompanyem no tenen una llar
estable (viuen en pisos ocupats o en
assentaments irregulars, a solars i
fàbriques buides).

50,9%

123 dones
131 adults
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49,02%

134 homes

47,85%

52,15%

257 persones de 62 famílies

126 infants

Com ho hem fet?
Suport educatiu
36 infants i joves

Lleure familiar
43 famílies

Lleure amb infants
34 nens i nenes

Visites a les famílies
209 visites allà on viuen

Lleure amb joves
15 nois i noies

Suport en tràmits
138 acompanyaments i tràmits

Grup de dones
7 dones

Suport en situacions de desallotjament
15 famílies afectades

Amb qui ho hem fet?
31 voluntaris i voluntàries

3 persones tècniques

45 persones sòcies i donants

22 centres educatius, entitats i administracions

5

8 històries de
canvi que el
2017 ens han
fet avançar
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Dona... un pas endavant!
Juntes som més fortes perquè
compartim experiències i coneixement,
ens auto-organitzem i ens apoderem.
Amb aquest punt de partida hem format
un grup de dones durant el 2017.
Ha estat un espai per a 7 dones que
han pogut aprendre i ensenyar i que
han reforçat la seva autoimatge i els
vincles entre elles. Els tallers s’han
complementat amb un espai perquè
els infants petits puguin jugar mentre
les dones hi participen i s’han portat a
terme gràcies al premi La Filadora per a
iniciatives socials de barri.

Començar la setmana fent deures.
Sabíeu que a Barcelona hi ha un grup
de nens i nenes per als quals el dilluns
és el seu dia preferit de la setmana? A
Amics del Quart Món tenim molta sort
perquè els coneixem i sabem que la
seva il·lusió té a veure amb el nostre
grup de reforç escolar. El vam engegar
el gener del 2017 al barri de la Verneda
i la Pau perquè les famílies dels infants
ens van demanar un cop de mà per
fer els deures i gràcies al suport d’un
grup de veïns i veïnes del barri i de la
parròquia del Santíssim Sacrament.
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Ens hem format en límits.
Com a entitat de voluntariat que som,
creiem que la formació dels voluntaris
i voluntàries és clau per poder portar a
terme la nostra tasca. Per això, a finals
d’abril del 2017, l’equip que participa a
l’activitat de reforç escolar va fer una
formació sobre límits per treballar amb
els infants i joves. El taller ens va servir
per establir pautes i reorganitzar l’espai
segons les diferents edats i necessitats
dels menors. Moltes gràcies a l’Anna
Gimo, mestra d’educació especial, per
organitzar la sessió; va ser tot un èxit!
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Dimensionar la realitat per
poder-la abordar.
Conscients de que el treball amb altres
entitats millora l’acompanyament a les
famílies i optimitza recursos, durant
el 2017 ens hem coordinat amb una
quinzena de serveis i centres educatius.
Aquest any, també hem participat
al recompte que organitza la Xarxa
d’Atenció a Persones Sense Llar, de la
qual formem part. L’acció va ser al maig
i ens va permetre saber que a Barcelona
1.026 persones dormen al carrer, 2.006
ho fan en centres públics i privats i 443
viuen en assentaments.
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De la Riera d’Arbúcies a Viladrau,
hem gaudit del lleure!
Des de que la nostra entitat es va posar
en marxa l’any 1998, hem fet servir
el lleure com a eina per a la inclusió
social i, encara avui, és un pilar de la
nostra acció. El 2017 han funcionat
dos grups d’esplai i un grup de joves i
hem consolidat les activitats de lleure
i respir en família. A principis de juny,
85 pares, mares, infants i voluntaris
i voluntàries vam anar de barbacoa
a la Riera d’Arbúcies, a Sant Feliu de
Buixalleu. Uns dies després, 35 menors
i 16 adults vam pujar de nou a l’autocar
per passar tres dies de colònies a
Viladrau.
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Nens i nenes més conscients
dels seus drets.
L’any 2016, vam entrar a formar part
d’una xarxa d’entitats impulsada per
la fundació Educo per treballar temes
d’infància des d’una perspectiva de
drets. Formar part d’aquesta xarxa no
només ens ha suposat el finançament
necessari per ampliar i consolidar
activitats, sinó que ens ha aportat canvis
en la nostra manera de fer. El 2017 hem
treballat els drets i els deures de la
infància i hem fomentat la participació
dels infants i joves. A l’activitat de
reforç, per exemple, cada nen i nena
es proposa un objectiu personal i hem
creat una bústia de suggeriments
d’activitats.
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Una nova pàgina web per
arribar a més gent.
Sabeu que mai havíem tingut una
pàgina web que expliqués en detall
què fem i que permetés col·laborar a la
gent? L’estiu del 2017 vam decidir posar
fil a l’agulla i abans d’acabar l’any ja la
teníem. Estem molt felices perquè és
una eina que ens acosta i ens permetrà
arribar a més persones. Us convidem
a descobrir què estem fent, els nostres
valors, qui fa possible el projecte, la
nostra història i a saber com col·laborar.
L’adreça és amicsquartmon.org!
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Un nou local obert al barri.
Un dels fets més importants que
ha viscut la nostra entitat durant el
2017 ha estat haver de canviar de
seu social. Al setembre ja teníem tot
guardat en caixes i a l’octubre ens vam
traslladar. Diuen que els canvis generen
oportunitats i així ha estat! Voluntariat,
famílies que acompanyem i persones
amigues i col·laboradores s’han implicat
moltíssim en aquesta nova etapa, que
ens ha portat del Poblenou al Clot. El
24 de novembre vam fer la inauguració
amb una jornada de portes obertes en
la qual van participar voluntaris antics
i actuals, famílies, socis i sòcies de
l’entitat i veïns i veïnes del barri. Gràcies
per la benvinguda!
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Comptes clars
59,5%
públic

Durant l’any 2017, hem continuat
acompanyant les famílies i infants amb
activitats que ja existien però també
hem creat algunes iniciatives noves que
ens han permès arribar més lluny, com
el grup de reforç escolar al barri de la
Verneda i la Pau i el grup de dones. Tot
això ha estat possible gràcies al suport
de moltes persones i del suport de
col·laboradors públics i privats.
Total ingressos: 69.361 euros

40,5%
privat

3,6%
gestió

percentatge
31,6%
Ajuntament de Barcelona
7,5%
Generalitat de Catalunya
1,4%
Diputació de Barcelona
28,8%
Fundació Educo
7,6%
La Caixa
4,3%
Impulsa
Càritas Diocesana de Barcelona 3,6%
2,0%
La Filadora
8,8%
Quotes de socis
4,2%
Donatius privats
Quotes de famílies participants 0,1%

20,3%
activitat

diners
21.900
5.200
1.000
20.000
5.285
3.000
2.500
1.386,51
6.090
2.924,54
75
69.361

76,1%
personal
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El pressupost d’Amics del Moviment
Quart Món durant el 2017 ha estat
de 58.446,32 euros. Una bona part
d’aquests diners s’inverteixen en
assegurar el bon funcionament del
projecte i de donar-li continuïtat
diàriament a través d’un equip de
tres professionals. També durant el
2017 s’han incorporat noves despeses
de lloguer i subministres bàsics,
vinculades al canvi de seu de l’entitat.
Total despeses: 58.446,32 euros

percentatge
76,1%
Personal
12,1%
Activitats
5,1%
Lloguer
Comunicació i
2,9%
sensibilització
Voluntariat i
1,0%
assegurança
0,3%
Despesa bancària
0,2%
Assessorament
0,2%
Altres
Subministraments i
2,2%
manteniment

diners
44.466,75
7.063,40
2.971,25
1722,19
587,41
161,38
116,95
94,45
1.262,32
58.446,32

Amics del Moviment
Quart Món som una
entitat declarada
d’utilitat pública.
El projecte d’Amics del Moviment Quart
Món el fem entre moltes persones:
infants i famílies, l’equip tècnic i de
voluntariat, entitats socials i centres
educatius amb els que ens coordinem
i, des del punt de vista econòmic,
persones sòcies i donants i entitats
privades i administracions públiques.
Moltes gràcies a tots i totes per fer-ho
possible!

Col·laboradors
En conveni amb

Amb el suport de

11

Informa’t i col·labora amb nosaltres!
Mira totes les possibilitats a
https://www.amicsquartmon.org/collabora/
Amics del Moviment Quart Món
c/Clot 21-23 baixos CP.08018 Barcelona
Tel. 635.886.930
www.amicsquartmon.org
info@amicsquartmon.org
facebook.com/amicsquartmoncatalunya/

