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Valors que ens 
fan créixer



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. 

Valors que ens 
fan créixer



Quants valors existeixen? Quants es poden
treballar en les nostres activitats? Quin és el
sentit de tot plegat? 

Són preguntes que em vénen al cap quan 
intento mirar l’any 2019 des de la perspectiva 
dels valors. I mirant enrere, i escoltant els 
voluntaris i voluntàries, els nens i les nenes, 
els joves i les famílies que acompanyem, 
veig que sí, que hi ha molts valors que volem 
treballar mitjançant qualsevol relació que 
tinguem amb les persones i a més, té tot el
sentit del món.

En un món en el qual sentim parlar sobre la 
crisi dels valors, nosaltres seguim creient en 
la seva força, en la seva capacitat per a can-
viar la realitat, per a canviar les nostres vides, 
i la dels que ens envolten. I per aquest motiu, 
aquest any hem posat ewspecial èmfasi en 
saber quins són i valorar-los. Perquè valors 
com la responsabilitat, l’esforç o la paciència 
ens empodera. Valors com la gratitud, el 
respecte, l’amistat, la tolerància ens fan més 
humans. Valors com el compromís, la igual-
tat, l’ajuda mútua construeixen una societat 
en la qual podem ser feliços.

I el millor dels valors és que no s’expliquen, 
es viuen! I és gràcies a tot l’equip de volun-
taris i voluntàries que vertebren el projecte 
que hem estat capaços de transmetre, amb 
les nostres vides, allò que vivim cada un de 
nosaltres. Perquè, quins valors fan que una 
persona dediqui altruistament el seu
temps a acompanyar altres persones?
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El 70,2% de les persones que hem acom-
panyat viuen en una situació d’inestabili-
tat pel que fa a l’habitatge. Això significa 
un 2,2% més que l’any 2018. Una de cada 
quatre famílies que acompanyem ha patit 
una situació de desnonament durant 
2019.

Durant l’any passat, hem acompanyat 

A qui hem acompanyat?

301 persones de 74 famílies, un 1,35% més que durant el 2018

famílies de la ciutat de Barcelona (67,4%), 
però hem estat presents també a loca-
litats com Badalona, Badia del Vallès, 
Cerdanyola, Barberà del Vallès,Montcada 
i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, 
Sabadell i Terrassa, augmentant la nostra 
presència en altres localitats
properes a l’àrea metropolitana (32,5%).

DONES
49,8%

HOMES
50,2%

48,5%
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Com ho hem fet?

Hem acompanyat

263 visites a les famílies allà on viuen.
119 acompanyaments i tràmits.
24 famílies en situacions de desallotjament.

Als barris del Clot i la Verneda.

28 nens, nenes i joves amb 
acompanyament educatiu.
7 escoles amb les quals ens hem 
coordinat.
17 dones en activitats 
d’alfabetització i lleure.

Hem donat suport 
educatiu M

Als barris del Clot, La Verneda i 
Torre Baró.

53 nens i nenes.
13 adolescents.
16 famílies en les activitats de 
lleure familiar.

Amb qui ho hem fet?

38 voluntaris i voluntàries

3 persones tècniques

35 centres educatius, entitats i administracions

29 persones sòcies i donants

Hem fomentat el 
lleure



Valors que ens fan 
créixer

Aprendre per ser lliures.
Aprendre a llegir i a escriure són algunes 
de les coses que hem fet amb el grup de 
dones. Per a elles, quelcom tan senzill 
com escriure el seu nom és un gran repte 
que les apodera com a dones i les con-
verteix en persones més lliures i autòno-
mes. La seva motivació per a aprendre és 
el motor que les impulsa a superar-se dia 
rere dia. 

Sabeu que dues de les dones s’han fet 
molt amigues i ara comparteixen alegries 
i el sentiment de sentir-se realitzades?

Jugar per a unir-nos.
Fer tallers, sortir d’excursió i jugar són 
algunes de les coses que fem en les 
activitats de lleure. Ens ajuden a fomen-
tar la creativitat i ens obren la porta per 
a establir valors com la tolerància, la 
responsabilitat i l’amistat. 

Sabeu que els nens i les nenes han pogut 
crear enginyosos dibuixos i convertir-se 
en petits artistes?



Un pas per a créixer.
Visitar un museu, conèixer la història i 
aprendre a anar en metro són algunes 
de les petites accions que fem amb el 
grup de joves. Són activitats que ens 
obren noves perspectives i que generen 
una visió d’igualtat. Crear un espai a on 
es reflexioni sobre la paraula amistat, la 
importància de l’educació i com veiem 
el futur, ens ajuda a reflexionar sobre les 
oportunitats que ens fan créixer com a 
persones. 

Sabeu que un dels joves ha aconseguit 
feina i és un referent per a les seves 
amistats?

Educar per a avançar.
Llegir, sumar i ajudar-se són algunes de 
les pràctiques que es duen a terme en 
les activitats de reforç escolar. Els nens, 
nenes i joves de l’activitat aprenen a 
construir valors com l’esforç i la convi-
vència que els motiva a superar obsta-
cles i a ampliar els coneixements. Això 
els impulsa a continuar la seva formació 
i a crear hàbits d’estudi necessaris per a 
seguir aprenent.

Us expliquem un petit èxit? Un dels nens 
ha après a dividir!



Créixer com a entitat.
En el 2019 ens hem implicat 38 volun-
taris i voluntàries amb tres persones 
tècniques. Hem creat
un equip de comunicació i hem desenvo-
lupat nous projectes amb grans expec-
tatives. Les activitats que realitzem i els 
valors que les acompanyen són el reflex 
del nostre gran treball en equip. 
Volem seguir creixent i avançant per a 
seguir acompanyant des de l’amistat i el 
respectei seguir promovent els drets de 
les famílies. 

El nostre valor més important és el de 
l’amistat, amics i amigues que acompan-
yem, amics i amigues que formem Amics 
del Moviment Quart Món.

Compartir un cafè per a acollir.
Visitar les famílies, entrar a les seves llars 
i prendre un cafè, compartir un temps 
i un espai amb elles per a intercanviar 
experiències ens ajuda a mantenir un 
enllaç el qual ens facilita conèixer més 
a prop la seva realitat. Esforç, respecte 
i compromís són alguns dels valors que 
ens fan seguir acompanyant i reforçant la 
nostra amistat amb les famílies. 

Sabeu que després d’alguns cafès una 
jove es va decidir a treure’s el carnet de 
conduir? 





Comptes clars
L’any 2019 hem acompanyat més famílies, hem realitzat més 
activitats amb infants i s’han sumat més dones a les activitats 
educatives i de lleure. Hem continuat ampliant el nostre equip
de voluntaris i voluntàries i hem treballat més en xarxa. Ho 
hem fet possible gràcies al suport de moltes persones que han 
aportat el seu temps i motivació i també gràcies al suport de
col·laboradors públics i privats.

Total d’ingressos: 69.532,63 euros 

El pressupost d’Amics del Moviment Quart Món durant el 2019 
ha estat de 68.195,65 euros. Bona part d’aquests diners s’in-
verteixen en assegurar el bon funcionament del projecte i per 
donar-li continuïtat diàriament a través d’un equip tècnic.

Total despeses: 68.195,65 euros



Amics del Moviment Quart Món som una 
entitat declarada d’utilitat pública.

En els darrers anys hem format part d’una xarxa d’entitats 
impulsada per la fundació Educo i que, en l’àmbit estatal, 
treballen a favor de la infància. Juntes hem estat treballant 
per millorar la protecció i el bon tracte dels infants. Aquest 
2019 ja hem creat el nostre protocol.

Col·laboradors
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