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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 i l’àrea metropolitana.
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Un any diferent per seguir aprenent a acompanyar
L’any 2020 ha estat diferent per a tothom. També per a les famílies que acompanyem,
que sovint han hagut de viure les diferents fases de la pandèmia en situacions
complexes: quarantenes en rulots i camions, casos de la Covid-19 en persones amb
altres patologies que les fan especialment vulnerables, més dificultats per mantenir
l’escolarització dels infants, etc.
Però potser el més sagnant han estat els constants desnonaments que han patit moltes
d’aquestes famílies. Van quedar excloses fins i tot del decret d’ajornament de
desnonaments durant l’estat d’alarma. Un cop més, les administracions s’obliden dels
més desfavorits, tant quan legislen com quan governen.
Això ha fet que la nostra associació s’hagi hagut de reinventar, respectant els
requeriments sanitaris de cada moment però sempre mantenint-nos presents. En el
confinament vam mantenir el contacte amb les famílies per telèfon i mitjans telemàtics;
quan les mesures sanitàries ho van permetre, vam reprendre amb més èmfasis que mai
les visites. Vam recuperar el grup de joves, vam fer esplai amb els infants alguns dies
d’estiu i sempre, sempre, hem estat al costat de les famílies.
Ha estat un any molt dur en el qual hem continuat aprenent a ACOMPANYAR.
Gràcies a les famílies, voluntariat, donants, equip tècnic i a totes aquelles persones que
heu recolzat el projecte d’AMICS del Moviment Quart Món, perquè seguiu pensant que
junts és possible treballar per un món més just.
Carlos Pacha
Voluntari
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A qui hem acompanyat?
Aquest 2020 hem acompanyat un total de 90 famílies, un
21,6% més que el 2019. La majoria es troben a Barcelona
(61,1%) tot i que la quantitat de famílies situades en altres
municipis ha augmentat lleugerament en comparació a
l’any passat: Montcada i Reixac, Badalona, Santa Coloma,
Badia del Vallés, Barbera del Vallés, Santa Perpètua de
Mogoda, Cerdanyola, Sabadell, Terrassa i Palau Solità i
Plegamans

181

Dones

Han estat un total de 351 persones les
que hem acompanyat. D’aquestes, el
52% són homes i el 48% són dones; un
54% són adults i un 46%infants.
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Part d’aquests homes i dones han estat essencials per a la resta de la ciutadania durant
els primers mesos de pandèmia i de confinament estricte, ja que desenvolupaven feines
de transportista i neteja, entre d’altres.
Durant el període de pandèmia els desallotjaments han continuat. Un total de 9 famílies
han estat desallotjades durant el 2020, és a dir, 45 persones (19 adults i 26 menors).
Altres 15 famílies (61 persones, entre les quals 29 adultes i 32 infants) han tingut una
ordre de desallotjament.
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Com ho hem fet?
Hem acompanyat:
279 visites allà on viuen
24
famílies
de desallotjament

en

335 trucades
situació

65 acompanyaments i tràmits

Hem donat suport educatiu
Als barris del Clot i la Verneda:

Hem fomentat el lleure

-

27 nens, nenes i joves amb
acompanyament educatiu

-

47 nens, nenes i joves amb
acompanyament
educatiu
telemàtic

-

6
dones
en
d’alfabetització

activitats

Als barris del Clot, La Verneda i Torre
Baró:
-

28 nens i nenes

-

11 adolescents

La nostra tasca és possible gràcies a:
Un equip de 36 voluntaris i voluntàries
implicats en la lluita contra l’exclusió.

Els 33 socis, sòcies i donants que
ofereixen suport econòmic al projecte.

Un equip de 3 tècnics i tècniques que
dóna continuïtat al projecte.

La feina en xarxa amb 43 centres
educatius, entitats i administracions.
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En temps de pandèmia, tornem als orígens

Fer-nos presents malgrat la pandèmia
Visitar les famílies allà on viuen per saber com estan; és la manera com entenem, des
de fa 23 anys, la paraula acompanyar. L'arribada de la covid-19 ha provocat més
aïllament social entre les famílies i més dificultats per accedir a ingressos i fer tràmits en
línia. A nosaltres ens ha fet ser més creatius per seguir presents en el seu dia a dia,
promovent relacions de tu a tu per telèfon, per videoconferència i des del carrer. Hem
acompanyat 90 famílies, amb 279 visites presencials i 335 trucades.

Repensem activitats per acompanyar-nos
Grups d'infants per jugar i fer deures, trobades de joves i de dones per gaudir de l'oci i
aprendre, sortides familiars... El 2020 va començar apostant per la presencialitat, però
la pandèmia ens ha obligat a reformular les activitats: oferint suport educatiu a casa dels
infants i implicant tota la família, promovent l'oci al carrer en grups petits, acompanyant
joves que es volen formar per buscar feina, i aprofitant grups bombolla per seguir
aprenent amb les dones.
L'objectiu? Seguir presents i acompanyar-nos emocionalment.
Mira com ens vam reinventar durant el confinament!
En temps de confinament ens reinventem
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Impulsem l’educació contra l’escletxa digital
L'educació és un pilar de la nostra acció i, durant el 2020, la pandèmia ho ha posat a
prova. No totes les famílies tenen accés a internet o material informàtic, no tots els
infants tenen una habitació que vulguin mostrar per videoconferència. L'escletxa digital
s'ha fet evident però les ganes d'aprendre d'infants i dones, també! Hem ofert suport
educatiu a mig centenar de nens i nenes i a mitja dotzena de dones i ho hem fet en
diversos formats i aprofundint en el vincle amb les escoles.
Llegeix l’experiència de la Montserrat al grup d’alfabetització amb dones
“Reconèixer la teva firma és empoderar-te com a dona”

Diem no als desallotjaments
Tres dies abans que es declarés l'estat d'alarma, quatre famílies que coneixem van ser
desallotjades de la fàbrica on vivien. Van passar el confinament en altres llocs inestables,
sense llum i sense part de les seves coses. Durant el 2020, fins a 24 famílies han patit
situacions de desallotjament, tot i les mesures de prevenció impulsades des de les
administracions. Moltes, però, han pres consciència dels seus drets i els han començat
a defensar. Nosaltres les hem acompanyat.
Mira com hem fet front als desallotjaments
Desallotjaments en plena pandèmia: la realitat de les famílies que acompanyem
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Ens enfortim davant la nova normalitat

De l’exclusió a la defensa dels drets
El context de pandèmia ha dificultat encara més la realitat de les famílies que
acompanyem i hi ha situacions que no s'han aturat, com els processos de
desallotjament. Algunes famílies s'han començat a informar, altres s'han connectat a les
reunions de la PAH. A totes les hem acompanyat en el coneixement dels seus drets, en
tràmits i gestions del procés judicial i en la reflexió sobre què significa viure en una llar
estable.

Noves aliances i sensibilitats
Un dels objectius de la nostra entitat és fer de pont amb els recursos socials, culturals,
de lleure, etc., que existeixen on viuen les famílies. Amb l'arribada de la pandèmia hem
necessitat encara més treballar en xarxa. Ho hem fet amb 15 centres educatius; entitats
com Formació i Treball i el Secretariat Gitano, expertes en inserció laboral; i altres
associacions i xarxes, com Amnistia Internacional i la Xarxa d'Atenció a Persones Sense
Llar, que defensen drets.
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Comptes clars
L’any 2020 hem pogut intensificar el nostre acompanyament gràcies a la participació de
voluntaris i voluntàries. Aquest any també hem hagut de fer una reestructuració
important en el nostre pressupost, marcat per la disminució de subvencions públiques i
també de les despeses. El canvi de seu social és un exemple d’aquesta reestructuració.
Gràcies als nostres socis, sòcies, a empreses donants com Adobe i PYCSECA, a
col·laboradors privats com Càritas i a part de les administracions públiques hem
mantingut els nostres ingressos per donar continuïtat al projecte.

Total d’ingressos: 61.065,51 €
Privat

53,34%

Públic

46,66%

Les despeses d'Amics del Moviment
Quart Món durant el 2020 han estat de
52.136,24 €.
Aquests diners s’han invertit a assegurar
el bon funcionament del projecte i en
donar-li continuïtat a través d'un equip
tècnic.

Total de despeses: 52.136,24 €

Els ingressos que no s’han gastat durant el 2020 s’invertiran íntegrament en la nostra
acció social més endavant.
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Els Amics del Moviment Quart Món
treballem en xarxa

Moltes gràcies a totes les entitats, col·lectius i centres que, durant el 2020, heu treballat
en xarxa amb nosaltres per optimitzar recursos i millorar l’acompanyament a les famílies
en aspectes com sensellarisme, formació, infància, protecció social, recerca de feina i
defensa del dret a l'habitatge.

En col·laboració amb

Amb el suport econòmic de
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