TROBADA DE SOCIS I SÒCIES
Amics del Moviment Quart Món
Assistència de socis, sòcies i col·laboradors: Carlos Antón, Gemma Antón, Anna Castelló,
Montserrat Grima, Dolors Haro, Maria Ferrando, Bea Poblador, Silvia Torralba.
Altres persones de l'associació: Carlos Pacha (tresorer)
Lloc: c/Clot 21, seu de l’entitat.
Data: 07/06/2019

Ordre del dia:

•

Resum de les activitats fetes el 2018

•

Resum de l'estat econòmic de l'any 2018 i validació.

•

Presentació i aprovació del pressupost econòmic de l'any 2019

•

Explicació dels reptes futurs de l'entitat

Resum de les activitats realitzades el 2018

•

El 2018 hem acompanyat 278 persones de 66 famílies, més que l'any 2017.
Viuen sobretot a Barcelona però també a Cerdanyola, Montcada i Reixac,
Sabadell i Santa Coloma de Gramenet.

•

La situació de les famílies és més inestable: l'any 2017, el 61% vivia a espais
inestables i aquest percentatge ha augmentat fins el 68% durant el 2018.

•

Hem realitzat 229 visites a les famílies i 100 accions de suport (tràmits, en
situacions de desallotjaments, accés a habitatge i formació, etc).

•

Hem acompanyat 13 famílies que han viscut processos de desallotjament.

•

L'acompanyament educatiu està present als barris del Clot i la Verneda.
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•

Han participat 35 infants i joves.

•

També s'han fet activitats formatives amb 10 dones.

•

Hem fet activitats de lleure al Clot, la Verneda i Torre Baró.

•

Han participat 51 infants i 14 joves.

•

També hem fomentat el lleure en família.

Tota aquesta feina ha estat possible gràcies a un equip format per 51 persones
voluntàries, 3 persones tècniques, 28 persones sòcies i donants econòmics i també
treballant en xarxa amb 33 centres educatius, entitats socials i administracions.

Resum de l'estat econòmic del 2018
Presentació als socis i sòcies del resum de despeses i ingressos corresponents a
l'exercici 2018 i el detall segons les partides de despesa i la procedència dels
ingressos.
Total ingressos durant el 2018: 73.236,88 euros
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Total despeses durant el 2018: 71.236,6 euros

Els socis i sòcies validen les dades econòmiques relatives a l'exercici 2018.

Presentació i aprovació del pressupost econòmic de l'any 2019
Presentació als socis i sòcies del pressupost previst per a l'exercici en curs 2019. Es
detalla la previsió de despesa per partides.
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També es presenta la previsió dels ingressos per al 2018 i
l'origen dels recursos segons fons públics i privats.
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A nivell d'ingressos,

•

En els darrers anys, l'associació ha comptat amb un suport econòmic important
de dos actors: d'una banda, un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona que
significava uns 20.000 euros del pressupost i, d'una altra banda, el suport de la
fundació Educo que signifiva altres 20.000 euros. El conveni amb l'Ajuntament
va desaparèixer perquè la figura dels convenis també ho ha fet i actualment els
fons s'aconsegueixen per la via de la subvencions públiques anuals. En el cas
de l'ajut d'Educo, tindrà fi a meitat de l'any 2020.

•

El futur a mig termini és incert i cal buscar altres fons de finançament que
permetin la viabilitat del projecte.la meitat del pressupost i donava una
seguretat econòmica. Durant el 2018, s'han fet esforços per començar a
difondre la tasca de l'associació entre més gent i buscar aliances amb noves
persones sòcies i donants; aquesta feina està requerint molt esforç i, de
moment, el resultat és lent i no es produeix.

A nivell de despeses,
•

En els darrers dos anys, les despeses de l'entitat han augmentat perquè s'han
afegit les despeses de lloguer de local i de subministres. Durant el 2018,
aquestes despeses s'han cobert amb el suport d'entitats socials amigues.

Els socis i sòcies presents a l'assemblea validen el pressupost previst per al 2019.
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Explicació dels reptes futurs de l'entitat
Els reptes que tenim per endavant a Amics del Moviment Quart Món són,
essencialment, dos:

•

En l'acompanyament a les famílies. Durant l'any 2018 i aquest 2019, moltes
famílies han viscut una involució de la seva situació. A causa de diferents
desallotjaments, estan tornant a viure en assentaments (solars i fàbriques en
desús). A banda de la incertesa que això provoca a les famílies, també suposa
redefinir l'acompanyament i les activitats que fem des de l'entitat.

•

En el suport econòmic del projecte. Els fons actuals i la previsió de fons de
l'entitat ens fan preocupar-nos per al mig termini però encara ens donen marge
per buscar vies de finançament alternatives que assegurin el projecte. El 2019
és un any clau i en el qual necessitem trobar la manera de diversificar els
ingressos de l'associació. Em aquest sentit, el suport de les persones sòcies i
donant és imprescindible.

A Barcelona, 7 de juny del 2019
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