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Volem viure
no només sobreviure
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.

JO NO VISC, JO SOBREVISC
Aquest any 2021 ens ha deixat les restes d’una pandèmia
mundial, en la qual les famílies que acompanyem s’han
vist encara més afectades per les desigualtats que pateixen dia rere dia. Moltes d’elles, durant un any que serà
difícil d’oblidar, s’han vist involucrades en un procés de
desallotjament. Famílies amb infants, adolescents, gent
gran… persones a qui se’ls ha denegat un dret bàsic:
el dret a un habitatge digne.

Judith Escot
Voluntària

‘Jo no visc, jo sobrevisc’ és una frase que ens ha marcat
a totes les persones que acompanyem aquestes famílies.
Surt del cor d’una mare que viu constantment pensant en
el dia que hagi de marxar de casa seva. Però com en tot
a la vida, també hem sabut treure la part positiva. Aquestes famílies han sortit al carrer per dir prou. Prou de tractar-les diferents, prou de viure amb por, prou de negar un
dret bàsic, prou de sobreviure.
Amb el suport de la nostra entitat, van escriure una carta
a l’alcaldessa de Barcelona, han participat en assemblees
de la PAH, han donat a conèixer la seva situació a través
dels mitjans de comunicació… en definitiva, han obert una
porta a un futur ple de drets.

Fotografies
		
			

Any rere any, des d’Amics del Quart Món continuem lluitant al costat de les famílies per aconseguir tres pilars fonamentals: l’educació, l’accés al treball i un habitatge digne.

Amics del Moviment Quart Món

Redacció

Gràcies a tots els voluntaris i voluntàries que ofereixen el
seu temps; a les persones sòcies i donants que ens permeten continuar endavant; a l’equip tècnic, treballadores
incansables; i a totes les famílies, que ens ofereixen la possibilitat de compartir la seva realitat.
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A qui hem acompanyat?
Aquest 2021 hem acompanyat un total de 81 famílies. La majoria es troben a Barcelona
(62%), però també estan ubicades a Montcada i Reixac, Badalona i altres municipis de
l’àrea metropolitana.

Hem acompanyat un total de 320 persones, 146 de les quals nens i nenes. El 30% resideixen a habitatges estables i la resta ho fan en habitatges inestables.
Durant tot l’any els desallotjaments han continuat
i fins a 102 persones s’han vist afectades per desallotjaments i processos de dellotjament; 43 eren infants.

Com ho hem fet?
		407 visites allà on viuen
		223 acompanyaments telefònics
		160 acompanyaments en matèria d’habitatge
		97 acompanyaments vinculats a l’educació
		70 acompanyaments vinculats a la inserció sociolaboral
		26 famílies en situació de desallotjament
Hem donat suport educatiu

Hem fomentat el lleure

11 infants i adolescents en l’acompanyament escolar individual i grupal
10 dones han participat en classes d’alfabetització i en sortides culturals

11 joves en sortides i activitats
3 noies i 8 nois de Barcelona i Montcada
i Reixac
21 infants a les activitats de lleure
3 nenes i 6 nens al barri de La Pau
10 nenes i 2 nens al barri de Torre Baró

Amb qui ho hem fet?
La nostra tasca és possible gràcies a:
38 voluntaris i voluntàries implicats en la lluita contra l’exclusió
2 tècniques que donen continuïtat al projecte

Els desallotjaments,
una altra part de la realitat de les famílies
De sobte, un dia, has d’agafar totes les teves coses,
guardar-les al camió i sortir a buscar un altre lloc per
viure. Patir un desallotjament produeix inestabilitat
i la incertesa de no saber on aniràs, si tindràs aigua
per rentar la roba o podràs cuinar.

25 persones sòcies i donants que ofereixen suport econòmic
50 escoles, entitats socials i administracions treballant en xarxa.

Els darrers anys, hem vist accions per prevenir els
desallotjaments, com la Recomanació de Prohibició de Desallotjaments durant l’estat d’emergència,
i crides de l’ONU i el Síndic de Greuges.
Durant el 2021, i malgrat el decret llei 37/2020 que
prohibia els desallotjament, 26 famílies que coneixem han hagut de marxar del lloc on vivien.
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Participar per viure

Donem importància a l’educació
Set de cada deu famílies que acompanyem
viuen en situació inestable, és a dir, no saben
en quin moment hauran d’abandonar casa
seva.
Durant el 2021, moltes d’elles han reflexionat
i actuat i s’han acostat a altres associacions
i persones que treballen pel dret a l’habitatge, com la PAH i els sindicats dels barris on
viuen.
El resultat? Han compartit idees i aprenentatges participant en assemblees, coneixent
altres persones que viuen situacions similars i compartint l’acció i la defensa dels seus
drets.

Ens hem organitzat
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Els grups de lleure i el reforç escolar han
estat sempre les activitats preferides dels
infants i també les nostres eines bàsiques
per promoure el vincle i acostar-nos a les
famílies.
L’arribada de la pandèmia ens va obligar a
aturar temporalment els nostres esplais i
reformular el suport educatiu, però durant
el 2021 hem recuperat els jocs al carrer i el
lleure ens ha servit per relacionar els conceptes que els infants aprenen a l’escola
amb el seu dia a dia. La salut i l’esport, per
exemple, han estat temes transversals!
Vols llegir més sobre com treballem l’educació en el lleure?

Ens impliquem amb els joves

Les famílies que coneixem continuen patint desnonaments, però també s’han
volgut organitzar entre elles per donar a
conèixer la seva situació.
A inicis del 2021, 16 famílies es van reunir
per explicar la seva realitat a l’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau.

Els confinaments comarcals i les restriccions per la pandèmia no han aturat el
nostre grup de joves durant el 2021!
Hem aprofitat per fer totes les activitats a
l’espai públic, per descobrir nous indrets
de Barcelona i aprendre a anar en transport públic.

“No tenim un habitatge estable i patim
desnonaments”, deia la carta que van escriure i que representava 34 adults i 31 infants. Amnistia Internacional i nosaltres les
vam acompanyar en la reivindicació.
Com a resposta, representants de l’Ajuntament de Barcelona es van reunir amb dos
portaveus de les famílies i van escoltar la
seva realitat.

Cada sortida l’hem aprofitada per parlar sobre el futur que, com a adolescents,
els preocupa; també per acompanyar-los
emocionalment i per adquirir habilitats
per ser més autònoms i independents.
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Ens fem visibles
Com és la vida d’una persona que no té
casa?
Sembla que si no surts als mitjans de comunicació no existeixes per a la societat i,
durant molt temps, les famílies que acompanyem s’han mantingut en la invisibilitat
perquè tenien por a mostrar-se i ser jutjades. Durant el 2021, algunes d’aquestes famílies s’han atrevit a mostrar la seva veritat
i trencar prejudicis i s’han apoderat alçant
la seva veu.
Llegeix l’article complet sobre sensellarisme i dones

Teixim aliances
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.
Considerem que és fonamental sensibilitzar a la ciutadania sobre les circumstàncies i causes del sensellarisme, així com
formar-nos tot l’equip per conèixer en profunditat aquesta realitat i compartir-la.
Aquí pots veure l’entrevista que ens van fer a Els Matíns de TV3
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Comptes clars
L’any 2021, hem pogut intensificar el nostre acompanyament gràcies a la participació
de voluntaris i voluntàries.
Gràcies als nostres socis i 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. El total d’ingressos durant el 2021
ha estat de 50.803 euros.

Els Amics del Moviment Quart Món treballem en xarxa
Aquest 2021 hem col·laborat amb més de 52 entitats amb les quals hem vinculat les famílies que acompanyem. Agraïm a totes les entitats, associacions i centres que ens han
permès enriquir la nostra xarxa. El treball col·lectiu permet optimitzar recursos i millorar
la qualitat del nostre acompanyament, així com trobar noves eines per fomentar la inserció laboral, la protecció social, l’educació i la defensa del dret a l’habitatge.
Gràcies a aquestes col.laboracions podem enfortir la nostra lluita contra la pobresa cronificada i el sensellarisme.

Formem part de:

Les despeses d’Amics del Moviment Quart Món durant el 2021 han estat de 52.204 €.
Aquests diners s’han invertit a assegurar el bon funcionament del projecte i en donar-li
continuïtat a través d’un equip tècnic.
Amb el suport econòmic de:

La diferència entre despesa i ingressos s’ha cobert amb els ingressos que no es van gastar durant el 2020, ja que aquell any no es van poder fer totes les activitats previstes a
causa de la pandèmia.
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Col·labora!
		www.amicsquartmon.org
.com
		 €

La Caixa ES75 2100 0591 4802 0015 5731

		info@amicsquartmon.org
		

623 06 31 07

		@amicsquartmon
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