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1. Presentació 
 

EQMON, associació pel Quart Món, és una associació sense ànim de 
lucre que vol donar resposta a les necessitats que tenen les famílies amb fills 
que viuen en situacions molt vulnerables i en risc d’exclusió a la ciutat de 
Barcelona, a l’anomenat Quart Món. 
 
1.1 Junta  
 
PRESIDENT:    Rafael Patxot i Cardoner  

VICEPRESIDENT:    Jaime Agustin i Justribó  

SECRETARI:           Jordi Martorell de la Capilla  

TRESORERA:    Núria Ametlla i Culí  

VOCALS:                  Carmina Valiente i Llauradó i Miguel Campo 

Güerri 

1.2 Equip humà 
 
Responsable associació i coordinadora EMI Núria Ametlla 

Educadora social      Núria Capdevila 

Treballadora familiar Elisabet Armijos/ Gloria 

Lara 

Treballadora social     Amparo Porcel 

Voluntaris  Montse, Carmen, Marta, Miriam, Ana, 

Anna, Xavier i Dolores  
 
 

L’Espai Maternoinfantil (EMI) és una realització d’EQMON, associació 
pel Quart Món, que té les característiques següents: 
 

- És un servei d’atenció a infants de 0 a 3 anys i de suport a les famílies, 
sobretot a la mare, ja que els facilita que incrementin i millorin les 
competències marentals i parentals i, d’aquesta forma, optimitzin l’atenció 
i la relació vers els seus fills i filles.  
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- És un recurs psicosocioeducatiu adreçat a les famílies més 
desfavorides amb fills i filles menors de 3 anys, ateses des dels serveis 
socials, centres de salut, EAIA i d’altres entitats que hi treballen.  

- El procés que es duu a terme des de l’Espai Maternoinfantil esdevé 
complementari als plans de treball que les famílies ja estan fent en les 
entitats que les atenen. 

- Els serveis que deriven les famílies són serveis socials bàsics i 
especialitzats: serveis socials d’atenció primària (CSS), Centre de 
Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (CDIAP), Equips d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència (EAIA), Servei d’Inserció Social (SIS) i d’altres 
entitats d’intervenció social com Càritas Diocesana, la Asociación 
Bienestar y Desarrollo (ABD), l’Associació PROVIDA, residències 
maternals, i de l’atenció sanitària: centres d’atenció primària i hospitals. 

- És un projecte ubicat en un territori urbà on poden acudir les famílies de 
diferents barris de Barcelona, ja que es considera que ha de ser un recurs 
de proximitat per tal de facilitar l’assistència i la conciliació de la vida 
laboral i familiar.  

- És un projecte que considera important aquesta proximitat a l’hora de 
conèixer i utilitzar els recursos de la comunitat on viuen per poder 
fomentar la xarxa social a partir de la tasca que es duu a terme en el 
projecte. 

 
 
2. Població destinatària atesa 
 

L’Espai Maternoinfantil atén famílies amb les següents característiques: 
- Famílies formades per dones i/o homes joves amb fills, que han 

trencat la relació amb la seva família d’origen i/o amb la llar familiar. 

- Famílies monoparentals, sovint formades per adolescents i els seus 
fills. 

- Famílies amb poca formació i pocs recursos personals per atendre i 
cuidar els fills (càstigs inadequats, manca de límits, soledat de 
l’infant...). 

- Famílies amb patiment psíquic i estrès emocional (dol migratori, 
soledat...). 

- Famílies amb dificultats per cobrir les necessitats bàsiques 
d’alimentació, habitatge, educació dels fills..., i sense possibilitats 
de percebre cap tipus de prestació (PIRMI, ajuts familiars...). 

- Famílies amb conflictes de relació importants. 
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- Famílies aïllades socialment, poc coneixedores dels recursos de la 
societat que els acull i sense participació en la comunitat (associació 
de veïns, AMPA...). 

- Famílies sense espais personals de cura i lleure. 

 

 Durant l’any 2011 s’han atès 23 famílies, sempre derivades des 
d’un altre servei, segons es relaciona a continuació. Aquestes famílies presentaven 
dues o més d’aquestes característiques, que es consideren requisits per ser 
ateses a l’Espai Maternoinfantil. 

La derivació es fa a través d’un informe social que ens fa arribar el referent de 
l’entitat o servei social interessat. En aquest informe s’inclouen les dades següents: 
tipus de família, tipus d’habitatge, situació de xarxa social, situació de violència o 
maltractament viscuda amb anterioritat i nivell d’ingressos i recursos que rep, dades 
necessàries per poder valorar la gravetat del cas. També tenim en compte la data de 
la petició. 

 D’aquestes vint-i-tres famílies, setze s’han vinculat al recurs, la 
resta són les anomenades “passavolants”. 
 

2.1 Nombre de famílies que inicien el procés però no s’hi vinculen per raons 
diverses  
 
Tipus de servei derivant Nombre 

mares/pares 
Nombre 
fills 

Serveis socials d’atenció primària (CSS) 
 

2 1 

Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
(EAIA) 

1 1 

Càritas Diocesana 
 

1  

Associación Bienestar y Desarrollo (ABD) 
 

2 2 

 
Servei d’Inserció Social 

1 1 

 
Total inicien procés 

 
7 

 
5 

 
Les anomenades “passavolants” són les famílies, en alguns casos dones 

embarassades, que assisteixen a la primera entrevista amb el referent i 
l’educadora social, però després no tornen a venir, ni el dia que havíem quedat 
com a inici, ni tampoc dies més tard, tot i la insistència dels professionals. En 
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aquest cas, els motius de l’absència són diversos, encapçalats per un desajust 
entre la percepció de la pròpia necessitat per part de la família i la que en fan 
els professionals, que observen dificultats en la maternalització i disponibilitat 
horària per assistir-hi. D’altres motius són: 
 

- Priorització de la recerca de feina  
- Priorització per altres serveis on han d’assistir 
- Dificultat horària per altres tasques que fa la mare 
- Desinterès i desmotivació 

 

2.2 Nombre de famílies partícips i derivació 
 
Tipus de servei derivant Nombre 

mares/pares 
Nombre 
fills 

Serveis socials d’atenció primària (CSS) 
 

2 2 

Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
(EAIA) 

4 4 

Càritas Diocesana 
 

5 7 

Associación Bienestar y Desarrollo (ABD) 
 

1 1 

Associació PROVIDA 1 1 
 

 
Servei d’Inserció Social (SIS) 

2 2 

 
Residencia Llar Santa Isabel 

1 1 

TOTALS  16 18 
 

 
TOTALS Inicien procés + partícips 

23 23 

 
Respecte a l’any anterior, tant serveis socials d’atenció primària (CSS) 

com EAIA han derivat el mateix nombre de persones usuàries. Pel que fa a 
Càritas i ABD han incrementat el nombre de famílies i no hi ha hagut derivació 
per part dels centres de salut. 
 

Com a novetat n’han derivat del Servei d’Inserció Social (SIS), on acullen 
persones sense sostre, i d’una residència maternal. 
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2.3 Nacionalitat i barri de procedència de les famílies  
 
Nacionalitat Mares i fills 
Algeriana 1 
Argentina 1 
Boliviana 3 
Cubana 1 
Dominicana  2 
Equatoriana 2 
Espanyola 3 
Hondurenya 1 
Letona 1 
Marroquina 2 
Nigeriana 1 
Peruana 2 
Polonesa 1 
Russa 2 

 
  

Barri de procedència de les famílies 
 
Barri Famílies 
Sagrada Família 1 
Gràcia 1 
Horta-Guinardó 1 
Nova Esquerra de 
l’Eixample 3 

Sant Antoni 3 
Sant Martí 1 
Roquetes 1 
Sarrià 1 
El Raval 2 
La Ribera 1 
Sants 4 
Dreta de l’Eixample 1 
Poble-sec 1 
Torrassa (l’Hospitalet de 
Llobregat) 1 

 
Respecte a l’any anterior s’ha incrementat el nombre de països de 

procedència de les famílies. Les novetats d’aquest any són Letònia, Algèria, 
Cuba i Polònia. És un conjunt molt ampli i divers de països d’arreu del món. 
Verifiquem que encara que estiguem situats a l’esquerra de l’Eixample, les 
famílies es desplacen de diversos barris i en ocasions de barris llunyans de la 
ciutat i rodalia. Aquest 2011 hem incorporat: Horta, Sarrià, la Ribera, el Poble-
sec i la Torrassa, de l’Hospitalet de Llobregat.  
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2.4 Edat de les famílies ateses 
 
Edat Fills Mares 
1 a 12 mesos 20  
13 a 24 mesos 2  
25 a 36 mesos 1  
Menors d’edat  3 
18 a 20 anys  3 
21 a 25 anys  5 
26 a 30 anys  8 
31 a 35 anys  2 
Més de 36 anys  2 
 
Els grups han estat molt heterogenis, amb un increment de noies-mares 
menors d’edat de 16 anys fins a dones de 39 anys. Quant als infants que hem 
atès a l’Espai Maternoinfantil, la gran majoria han estat nens, i només 5 nenes, 
la majoria menors d’un any, i només un infant de 2 anys.  
 
2.5 Grup actual  
 

NOM DATA ENTRADA TEMPS ESTADA A 31/12 

Ir. 14/6/2011 6 mesos 
I. 5/9/2011 3 mesos 
P. 7/10/2011 2 mesos 
B. 07/11/2011 1 mes i mig 

 
2.6 Durada de l’estada i motius de la sortida  
 
Nombre famílies Durada de l’estada  

1 Menys d’un mes 
3 D’un mes a 4 mesos 
6 Més de 4 mesos 
2 1 any o més 

 
 
Nombre famílies Motius de la sortida 

2 Busca feina i/o ha trobat feina 
0 No idoneïtat persona/servei 
2 Retorn al país d’origen 
2 Entra el nen a la llar d’infants  
1 Reiterades faltes d’assistència sense justificar 
4 Motius no verbalitzats 
2 Trasllat a una altra ciutat 
3 Han finalitzat el Pla de Treball 
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Quant a la sortida, en el cas de les famílies que es vinculen al recurs, els 

motius, un cop el procés ja ha tingut alguns mesos de durada, han estat 
diversos.  
 

Cal partir de conèixer les situacions que pateixen i comprendre que 
habitualment són nuclis desestructurats, molt caòtics i amb dificultats de tot 
tipus (relacionals, econòmiques, d’habitatge, etc.). Tenint en compte aquest fet, 
es valora molt positivament la sortida de tres famílies un cop finalitzat el Pla de 
Treball i de 4 famílies més que, si bé no han fet una sortida tranquil·la i 
planificada segons el procés educatiu, sí que han participat a l’EMI amb 
aprenentatges i millores significatius durant uns mesos. Entenem com a èxit 
aquests processos educatius ja que la interiorització de pautes i hàbits (per 
pocs que siguin) repercuteixen substancialment en la millora de l’ambient 
familiar i en la relació mare-fill. Ens referim als casos de les quatre famílies que 
finalitzen el seu procés per haver trobat feina o iniciar la llar d’infants, 
processos paral·lels als desenvolupats a EQMON igual o més importants. La 
greu inestabilitat econòmica que pateixen fa que la majoria de famílies 
participants a l’espai maternonfantil tinguin l’obligatorietat de vetllar per una 
contínua recerca de feina i per una acceptació en cas de trobar algun lloc de 
treball que els permeti aconseguir recursos i els doni per tant, un major grau 
d’autonomia respecte dels serveis d’atenció públics. 
 

Els motius més comuns de sortida són fets no verbalitzats (corresponents a 
les famílies que menys temps han passat al recurs i que menys vinculades hi 
han estat); el retorn al país d’origen (planificat o inesperat); la recerca activa de 
feina (per necessitats econòmiques que imperen, algunes famílies han d’optar 
per deixar els infants a càrrec d’algú i les mares han de buscar un lloc de 
treball); l’entrada de la criatura a una llar d’infants (no per convenciment, sinó 
per necessitat que la mare disposi d’un temps per a treballar). En un parell de 
casos la sortida es va fer per canvi de domicili de la família.  
 

Durant el 2011, només en una ocasió s’ha hagut de suspendre l’activitat per 
decisió de l’equip educatiu en un sentit negatiu, a causa de contínues faltes 
d’assistència d’una família, per la qual cosa se li ha demanat la sortida del 
recurs.  
 

La sortida de les famílies de l’Espai s’intenta treballar des de diversos 
àmbits. Per una banda, en cas que sigui planificada, es pacta amb la mateixa 
mare i amb el referent. L’equip fa de pont, en el sentit que acompanya la família 
en els primers processos nous que desenvoluparà (per exemple, l’ajuda en la 



MEMÒRIA  2011 
 

10 
EQMON, associació pel Quart Món 

 

inscripció a la llar d’infants, en la planificació del temps...), i això li dóna 
seguretat i li traspassa la responsabilitat i la confiança que hi tenim.  
 

Per una altra banda, es treballa amb el grup de mares, i s’aprofita un espai 
d’assemblea en el qual s’explica la sortida de la família i breument els motius 
que la mouen. Es prepara el dia del comiat amb un petit obsequi record i amb 
un pica-pica especial. L’educadora demana a la mare que ho expliqui a l’infant, 
i també li ho va dient ella durant les dues setmanes anteriors a la finalització del 
procés.  
 

Un cop han marxat del grup, tenen la possibilitat de venir a veure’ns quan 
vulguin, d’assistir a les festes més importants i de participar als tallers formatius 
mensuals que duem a terme. Tres mares que van acabar el seu procés al 
Maternoinfantil el juliol de 2011 han seguit vinculades a través del projecte que 
anomenem Famílies de continuïtat (desenvolupat en el punt 3.4).  
 

3. Intervenció: activitats diàries de suport a les famílies 
3.1 Desenvolupament diari 
 

Al llarg del curs s’ha desenvolupat un horari estable, amb atenció directa 

a les famílies de les 9.30 h del matí a les 13.30 h del migdia.  

 

Respecte a l’any anterior hi ha hagut una ampliació d’horari a l’Espai de 

Guarda, creat al mes de maig i que atén els infants durant les tardes dels dijous 

fins a les 18 h. (Vegeu punt 3.3). 
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L’horari general de l’EMI és el següent: 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES  DIJOUS DIVENDRES 

09.30h 
Rebuda i 

esmorzar de 
les mares 

Rebuda i 
esmorzar de 

les mares 

Rebuda i 
esmorzar de 

les mares 

Rebuda i 
esmorzar de 

les mares 

Rebuda i 
esmorzar de 

les mares 

10.20h 

Taller 
familiar 

PETITS i 
GRANS: 
Música i 
danses 

Taller 
familiar / 
Anem a 
comprar 
PETITS: 

Panera dels 
tresors 

GRANS: Joc 
heurístic / 
Racons 

Taller 
familiar: 
PETITS: 

Parc / 
Relaxació 

PETITS: 
Ampolles 
sensorials  
GRANS: 
Psicomo-

tricitat 
MARES: 
xerrada 
grupal 

Taller familiar 
PETITS i 
GRANS: 
Experi-

mentació 

11 h 
Bany / 

preparació 
del dinar 

Bany / 
preparació 
del dinar 

Bany / 
preparació 
del dinar 

Bany / 
preparació 
del dinar 

Bany / 
preparació 
del dinar 

12 h Dinar dels 
infants 

Dinar dels 
infants 

Dinar dels 
infants 

Dinar dels 
infants 

Dinar dels 
infants 

12.30h 

Migdiada o 
descans 

dels infants /  
MARES:  

Relaxació 

Migdiada o 
descans 

dels infants / 
 MARES: 
Castellà / 

Català  

Migdiada o 
descans 

dels infants / 
MARES: 

Informàti-ca  

Migdiada o 
descans 

dels infants /  
MARES: 
Costura 

Migdiada o 
descans dels 

infants /  
MARES: 
Neteja de 

l’espai 
/Assem-blea 
/ Manuali-tats 

Espai de 
tutoria 

individual 
13.15h 

– 
13.30h 

Recollida i 
comiat 

Recollida i 
comiat 

Recollida i 
comiat 

Recollida i 
preparació 
del dinar 

Recollida i 
comiat 

14 h    Dinar de les 
mares  

15.30h-
18 h    Espai de 

Guarda  

 

La distribució diària està pensada de tal manera que esdevinguin dies 
rutinaris i ordenats, amb les mateixes dinàmiques però amb l’originalitat i el 
canvi que suposa fer un taller de joc diferent cada dia de la setmana. Els 
horaris i l’ordre són els mateixos de tal manera que s’ofereixen a les famílies, 
però sobretot als infants, accions segures i ritmes continuats.  
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Pel que fa a la rebuda, és un espai d’intercanvi informal, on mares, 

educadora i persones voluntàries esmorzen i xerren d’allò que volen. És el 
primer espai del dia i suposa l’acostament al seu estat anímic i el coneixement 
del funcionament de la tarda i nit anteriors.  
 

Els tallers amb els infants són propostes educatives d’intercanvi entre 
les mares i els seus fills que intenten, a través de les diverses capacitats dels 
nens i nenes, promoure el seu desenvolupament i apropar la importància del 
joc a les mares.  
 

A continuació es descriuen alguns dels que es duen a terme: 
  

Experimentació: Es tracta d’una dinàmica en la qual cada dia es fa una 
proposta d’activitat i material diferent. Pretén que els infants descobreixin i 
coneguin nous colors, gustos, textures, formes, i que experimentin mentre 
tenen al costat la seguretat de la mare, que és amb ells: bombolles gegants, 
capses sorpresa (sentits), pasta de sal, farina, papers de diferents colors i 
textures, sorra, fang, aigua, cartró, teles, fulles... 

 
Panera dels tresors: Es tracta d’una activitat dirigida als nadons que ja 

comencen a mantenir-se asseguts: experimenten amb el material nou que se’ls 
ofereix, el toquen, se’l posen a la boca, el relacionen... tot són objectes 
naturals. En aquesta activitat l’adult no porta la iniciativa del joc sinó que se 
situa proper a l’infant però li dóna llibertat absoluta. 

 
Ampolles sensorials: En el cas d’infants més petits, la dinàmica de les 

ampolles consisteix a tenir-les plenes de diferent material vistós, sorollós, de 
diferents colors, per tal que cridi l’atenció als nens, que les toquen, les fan 
sonar, les mouen... 

 
El joc heurístic: Consisteix a relacionar material diferent combinable 

entre si: contenidors diversos, barretes de fusta, taps de suro, anelles... Els 
infants proven, comproven, l’encerten i s’equivoquen. El moment de recollir el 
material utilitzat també és important, ja que han de seleccionar cada objecte 
amb l’adult per guardar-lo a la bossa que li pertoca. 

 
Sortida al parc: Un dels llocs més adequats per als infants i per 

potenciar la relació amb els seus progenitors és el parc, un espai de joc obert 
on tenen possibilitats molt diverses, favorables, a més a més, per al 
desenvolupament social i motor dels petits. El fet de compartir espai amb altres 
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mares no conegudes per les famílies ateses també hi dóna un plus de qualitat, 
ja que intercanvien opinions, pors i consideracions diverses. 

 
Psicomotricitat: Amb els nens i nenes més grans ja es pot començar a 

fer, perquè tinguin més concentració i treballin la motricitat fina. Es pot 
començar a jugar amb els colors, a agafar llapis, retoladors, gomets, pintura...: 
a aprendre a ratllar, pintar, arrugar, fer boletes, estripar...; són habilitats que 
poden fer conjuntament amb la mare. En funció de l’edat se’ls proposen fitxes 
més o menys difícils. 

 
Taller de música: Són coneguts els beneficis de la música per als 

infants des de ben petits. També serveix per treballar el vincle amb els adults 
referents. En aquest sentit, els dilluns es proposa un taller en el qual amb 
diverses cançons conegudes se segueix la música utilitzant materials diversos 
com teles, globus, titelles, etc. Es fan danses senzilles i s’ensenyen a les mares 
algunes cançons de falda. Es treballa també d’aquesta manera la motricitat 
global dels petits.  
 

A mig matí l’activitat se centra en la cura diària de l’infant, i 
s’acompanya les famílies en l’estona d’higiene (cada mare banya el seu fill), 
alimentació (preparar el dinar i donar-lo als nens) i descans (ajudar-los a 
treballar la rutina del son). Són espais força individualitzats, en els quals cada 
mare està pendent del seu fill i s’intenta reforçar el vincle que tenen. També  
permeten supervisar pautes educatives i accions que poden ser inadequades i 
treballar-les amb cada mare de forma individual.  
 

És en aquests espais més informals i menys estructurats que s’observen 
amb claredat les mancances i les dificultats de cada relació, així com les 
potencialitats que tenen.   
 

L’estona de taller amb les mares esdevé un moment de tranquil·litat i 
bon ambient. La majoria de dies, els infants estan dormint o més relaxats, cosa 
que permet que les mares es concentrin en activitats fora de les habituals.  

 
Aquesta estona es destina a taller de lleure, però també d’aprenentatge, 

i així es proposen activitats de relaxació i Pilates, català i castellà, 
informàtica, costura i manualitats. Els divendres es fa l’assemblea grupal, 
en què s’avaluen les activitats dutes a terme, es revisen normes i s’intercanvien 
opinions i consideracions entre totes les mares del grup i l’educadora. 
L’assemblea ha anat guanyant pes i importància al llarg dels mesos, i tot i la 
dificultat de concentració d’algunes mares, s’està convertint en un espai 
estructurat i que perceben com a útil i interessant.  
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La majoria de dies culminen amb la recollida i el comiat a dos quarts de 
dues, tret dels dijous, en què la dinàmica canvia: cada setmana, una de les 
mares s’encarrega de cuinar un plat típic del seu país per a tothom qui es 
queda a dinar. Després, les que ho volen deixen l’infant a l’Espai de Guarda 
(vegeu punt 3.3).  

 
No hi ha hagut canvis significatius durant aquest últim any pel que fa als 

horaris, si bé s’ha reajustat una mica l’hora de dinar dels nens (11.50 h) i s’ha 
complert amb l’hora de recollir (13.20 h).  

 
S’ha aplicat una norma nova des del dia 5 de setembre, coincidint amb 

l’inici del nou curs, que consisteix a arribar a l’Espai Maternoinfantil abans de 
les 10 h del matí, ja que a les 10.05 h es tanca la porta i tots aquells que no 
hagin avisat que tenien algun imprevist no poden entrar durant aquella jornada. 
Tot i els inconvenients inicials (es va deixar algunes mares sense entrar alguns 
dies), es valora positivament la implantació d’aquest criteri que, encara que 
més estricte, permet regular millor l’assistència i la participació al recurs de 
totes les famílies i reforçar la importància de la puntualitat en el seu dia a dia 
envers els fills i els compromisos externs que tenen o puguin tenir en un futur 
(escola, feina, etc.); també afavoreix l’hora de l’esmorzar, ja que es crea un 
ambient més acollidor i grupal des de primera hora. 

 
En general, les famílies estan contentes amb la programació de l’Espai 

Maternoinfantil. Coincideixen a destacar que són propostes educatives 
interessants i diferents per als seus fills i filles. Els tallers de les mares també 
tenen un èxit repartit, depenent de qui en prefereix un o un altre, però tots són 
importants per elles. 
 

Al llarg d’aquest 2011 s’han organitzat diverses sortides lúdiques com a 
activitats extraordinàries de l’Espai Maternoinfantil, que s’han celebrat en 
moments puntuals importants com els finals dels trimestres i una en la 
commemoració de l’aniversari dels Drets dels Infants. Poc abans de Setmana 
Santa es va fer una sortida al parc de la Ciutadella de Barcelona, i vam passar 
el matí a la ludoteca, passejant i amb les bicicletes i les barques del parc. A 
finals de juliol i com a tancament del curs, van consensuar amb les mares fer 
una sortida a la piscina de la Creueta del Coll, on també vam passar un bon 
matí amb els nens i nenes. Finalment, per dates nadalenques es va decidir 
anar a visitar el patge reial, els gegants i alguns pessebres de la ciutat.  

 
Es valoren positivament totes aquestes sortides lúdiques, ja que 
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fomenten molt el bon ambient i el vincle entre el grup de mares i també amb els 
professionals i persones voluntàries. L’espai d’assemblea ha estat clau per 
organitzar-les i revisar-les. 

  
 

3.2 Plans de treball familiars 
 

S’han dut a terme 16 plans de treball familiar amb les mares que han 
assistit de forma continuada a l’Espai Maternoinfantil. D’aquests, 8 s’han 
desenvolupat de forma continuada i la resta s’han interromput durant el procés 
per una marxa no planificada de la família.  
 

Els que s’han acabat han fet el procés següent:  
 

- Durant la primera setmana de l’estada: Es fa una primera 
tutoria individual en què s’aproxima el funcionament de l’EMI, es percep la 
primera impressió de mare i fill i s’expliquen detingudament les normes de 
convivència.  

 
- Al cap d’un mes de l’entrada: L’educadora elabora una primera 

fitxa d’indicadors en la qual es detecten els punts de major risc i les pràctiques 
més adequades d’aquella determinada família. En una segona tutoria es pacten 
amb la mare els seus objectius personals de progrés. S’expliciten aquells 
aspectes que es podrien treballar i allò amb què s’han vist més dificultats i la 
mare els redacta segons com ho entén ella i de tal manera que sigui avaluable 
al cap d’un temps.   

 
- Periòdicament, durant l’estada al recurs: L’educadora elabora 

fitxes d’avaluació de la família i a partir dels indicadors establerts se segueixen 
detectant les àrees amb més mancances que periòdicament es treballen amb 
la mare i l’infant.  

- En la sortida: En haver pactat la sortida –amb la família i el 
professional referent– es fa un informe final en què es destaquen els aspectes 
treballats i les mancances que la família segueix tenint. Es fa un 
acompanyament a la mare i l’infant quan marxen, setmanes abans es treballa 
el comiat,  quan arriaba la data es tanca i s’acomiaden de les persones 
d’EQMON.  

- Durant tot el procés:  es treballa molt amb el referent, buscant 
espais per compartir opinions i consideracions, es traspassen els objectius que 
s’han de reforçar amb les famílies així com els aspectes generals més 
importants. 
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Des de l’Espai Maternoinfantil també ens posem en contacte amb els o 

les pediatres o el Servei de Pediatria, als quals, via trucada telefònica, se’ls fa 
conèixer la participació de la família al recurs i s’intenta resoldre els dubtes 
principals quant a cures i seguiment en l’alimentació.  
  

Generalment, la resposta del personal de pediatria i d’infermeria ha estat 
bona. Han escoltat la demanda de l’educadora i les recomanacions que es 
feien des de l’Espai Maternoinfantil i han respost als dubtes. En dos casos -
aquells en què els problemes de salut eren molt rellevants- s’ha mantingut un 
contacte més continuat amb els referents mèdics.  
 

3.3 Espai de Guarda 
 
Una acció més en el Pla de Treball familiar és l’Espai de Guarda, que 

va començar l’abril de 2011 i s’ha portat a terme cada dijous a la tarda, amb la 
qual cosa les mares gaudeixen d’un temps exclusivament per a elles, per a 
gestions, relacions socials amb amigues, temps d’estudi o el que elles vulguin 
fer. Són dues hores i mitja durant les quals les mares poden deixar els infants a 
l’EMI a càrrec de persones voluntàries i la treballadora social.  
 

Aquest temps es dedica a jocs, a berenar, i és una continuïtat de 
l’atenció que els infants reben al matí. 
 

Han utilitzat aquest Espai una mitjana de 4 infants per dia durant l’any 
2011. 

 
3.4 Famílies de continuïtat 

Aquest concepte arranca el setembre de 2011, quan dins l’equip educatiu ens 
plantegem per què i de quina manera hem de donar valor i potenciar el vincle 
establert amb algunes famílies que, un cop acabada la seva estada a l’Espai 
Maternoinfantil, se segueixen mostrant confiades i segures a l’Espai i vénen 
sovint a veure’ns. Aquest fet es dóna concretament amb tres famílies, dues de 
les quals, molt vinculades al recurs (han format part del grup d’usuàries durant 
més d’un any), segueixen fent-nos algunes demandes de suport concret o bé 
vénen algun dia a xerrar amb nosaltres per explicar-nos algun fet puntual que 
els afecta.  
 
És en aquest punt que plantegem quins recursos i quin tipus de suport podria 
seguir donant EQMON a aquestes famílies. Ens surten tres eines clares que 
cobririen l’objectiu específic de seguir oferint suport puntual a les famílies 
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vinculades amb l’Espai Maternoinfantil d’EQMON, de tal manera que el camí 
cap a la seva total autonomia es dugués a terme de forma segura i progressiva.  
 

Acordem que les mares i els infants que ja han finalitzat el seu Pla de 
Treball a l’Espai Maternoinfatil poden seguir participant en: 
 

- Els espais de formació mensuals, entenent que són tallers oberts 
dirigits a mares i pares que intenten respondre a les demandes i/o 
necessitats observades pel personal educador. 

 
- El dinar dels dijous i l’Espai de Guarda, que poden seguir usant en 

cas que ho necessitin, i així facilitem una estona d’autonomia a la 
mare. 

 
- Els processos d’estudi engegats en conveni amb la Fundació 

Maite Iglesias, de tal manera que les noies de fins a 30 anys que 
hagin començat a estudiar gràcies a una beca d’aquesta Fundació 
puguin seguir-ho fent.  

 
Es valora positivament aquest projecte paral·lel, ja que si bé són poques 

les famílies que actualment en fan ús, entenem que fomenten la seguretat i 
vinculació amb l’Espai i els  professionals, a la vegada que seguim oferint eines 
educatives per a què aquestes mares puguin fer front a la tasca de la 
maternitat. Cal dir que en tots els casos es donen a conèixer el procés i la tasca 
als professionals referents. 
 
4.  Funcionament grupal  
 

El funcionament grupal de l’Espai Maternoinfantil ha anat variant al llarg 
dels mesos a causa dels canvis de famílies participants, del canvi de 
treballador familiar i d’algunes dinàmiques concretes. No obstant això, els 
denominadors comuns han estat el bon ambient i el respecte entre totes les 
persones que hi participaven. Encara que provenen de molts països diferents i 
amb cultures diverses, totes les mares s’han tractat bé les unes a les altres, 
han observat els costums i s’han mostrat obertes i tolerants amb totes les 
maneres de fer, fet que valorem molt positivament.   
 

Podem dividir l’any 2011 en dos grans moments: per una banda els 
mesos de gener a juliol, amb un grup format per algunes famílies del curs 
anterior i algunes de noves, que suposaven un total de 6-7 famílies; i un segon 
grup format per 5 famílies estables i consolidat durant els mesos de setembre a 
desembre.  
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En el primer dels casos, el grup molt heterogeni va congeniar bé, i tot i 
que algunes mares feien faltes importants d’assistència que perjudicaven la 
seva vinculació amb l’EMI, van crear molta identitat de grup, i entre algunes es 
va formar un lligam fort, que va anar més enllà de les hores del recurs, la qual 
cosa va esdevenir una empenta en la seva xarxa social informal.  
 

En el segon cas, el grup era més reduït i va tenir més dificultats de vincle 
mutu, però com que han passat moltes setmanes compartint els matins ha 
assolit un alt nivell de confiança, tant entre elles com amb les voluntàries i les 
professionals.  
 

Caldria destacar com a moments més incerts aquells que han suposat 
canvis importants, com l’arribada de noves famílies (gener-febrer 2011), els 
canvis en la normativa (el setembre de 2011) i l’entrada d’un professional nou 
(setembre 2011). Aquests processos s’han superat amb el pas dels dies i la 
rutina habitual.  
 

La figura de l’educadora social, a qui tenen com a referent diari, les 
tranquil·litza i els dóna seguretat; també els voluntaris fixos i els estudiants 
d’educació social en pràctiques han sabut establir un bon vincle amb les 
famílies i han ajudat a crear un entorn de confiança. No hi ha hagut conflictes 
entre les mares, i les situacions puntuals de malentesos s’han pogut resoldre 
en el moment sense tenir més conseqüències.  
 
5. Activitats formatives 
 

Al llarg del curs s’han fet 13 activitats formatives en format monogràfic 
sobre temàtiques molt diverses. En la majoria de casos la proposta ha sortit 
d’una necessitat manifestada per alguna de les famílies, i en d’altres, de 
suggeriments dels professionals de l’Espai Maternoinfantil, que sorgeixen de 
l’observació de pautes no interioritzades. Com que surten tants temes 
interessants procurem oferir dos tallers mensuals. 
 

Algunes activitats formatives han estat sobre temes específicament 
educatius i d’atenció i cura dels infants, i altres de més culturals. El professional 
convidat ho fa de forma voluntària i les xerrades tenen lloc a l’Espai 
Maternoninfantil.  
 

Els tallers són oberts a les persones usuàries de les entitats i als serveis 
socials col·laboradors. 
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A continuació presentem una taula on s’especifiquen les activitats 
formatives dutes a terme, el nom del professional i la data.  
 

DATA TEMÀ PROFESSIONAL 

Gener de 2011 Planificació familiar Dr. Magí Valls, ginecòleg 

18 de febrer de 2011 Psicomotricitat Mireia  
fisioterapeuta del CDIAP 

23 de febrer de 2011 La salut dels nostres fills i 
filles 

Dra. Ana Estabanell 
pediatra, i Cecilia Cruz, 
infermera CAP Gòtic 

Abril de 2011 Què es pot fer per obtenir 
papers? 

Carmen Monreal, 
advocada especialista en 
immigració 

3 de maig de 2011 Higiene bucal Judith Padrós,  dentista 
CEMAV Dental 

 30 de maig de 2011 Com es pot reforçar el sòl 
pelvià? 

Mercedes Blanquet i 
Cassiana Moura 
fisioterapeutes ASCAT 
dona 

Juny de 2011 Catalans universals: 
Gaudí i Joan Miró 

Emma Grau, pintora 

12 de juliol de 2011 Com i quan s’han de 
posar límits en els àpats? 

Amparo Porcel, 
treballadora social 
EQMON 

13 de juliol de 2011 La dieta mediterrània Mar, Associació Catalana 
de Dietistes i 
Nutricionistes  (ACATDN) 

Octubre de 2011 “Tu plato es salud”. El 
triangle dels aliments. 

Voluntariat de l’empresa 
Nestlé,  
Nutrición sin Fronteras 
Alter Company 

7 de novembre de 2011 La música i els 
instruments 

Marta Boixader, 
professora de música 

30 de novembre de 
2011 

Com es poden prevenir 
riscos a la llar 

Núria Capdevila i Gloria 
Lara,educadora social i 
treballadora familiar 
d’EQMON 

14 de desembre de 
2011 

Internet, segura? Vicente,mosso d’esquadra. 
Oficina de Relació amb la 
Comunitat 
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Es pot valorar molt positivament el funcionament de les activitats 

formatives per la bona acollida que han tingut per part de les mares, ja que 
s‘han implicat en les propostes, hi han participat i hi han mostrat interès; s’han 
pogut resoldre dubtes, intercanviar opinions i s’han sentit més tranquil·les en 
els aspectes que els podien preocupar. L’educadora ha pogut valorar també 
situacions de millora després d’aquestes activitats formatives.  
 
6. Treball en xarxa i coordinacions 
 
 6.1 Pla de visites per donar a conèixer l’EMI 
 

Atesos els bons resultats assolits l’any anterior, pel que fa al pla per 
donar a conèixer l’EMI, durant l’any 2011 s’ha continuat duent a terme el Pla de 
visites i la tramesa d’informació per tal d’ampliar el ventall i el nombre d’entitats 
amb els quals l’EMI estableix contacte per ser un recurs per a altres serveis 
d’atenció a les dones i els infants. Seguint el mateix patró que l’any passat, 
les visites han estat fetes per la treballadora social i la coordinadora en alguns 
casos. 
 

Enguany s’ha intentat sobretot que la informació arribi als professionals 
que directament poden derivar les famílies a l’EMI, és a dir, treballadors i 
treballadores socials, educadors i educadores socials i psicòlegs i psicòlogues 
de diferents serveis. 
 

Les visites o reunions totals han estat 28, però els contactes amb 
treballadors socials i d’altres han arribat a 116, perquè s’han fet reunions amb 
les treballadores socials de diferents zones de l’Institut Català de la Salut (ICS), 
de manera que la informació sobre l’EMI ha arribat a 49 treballadors socials 
d’aquesta institució (s’indica el nombre de treballadors socials en cada zona), i 
també s’han fet diverses visites a centres de serveis socials durant la reunió 
d’equip de professionals, per la qual cosa la informació ha arribat directament a 
66 professionals, que eren treballadors socials, educadors socials i psicòlegs 
(s’indica el nombre de professionals de cada zona). 
 
Fem constar que s’han tornat a establir contactes amb la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat per canvi dels titulars 
de la Direcció General, i diversos serveis relacionats amb infància i família del 
Departament de Benestar Social i Família. 
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Quant a les visites als EAIA que s’havien començat a fer l’any anterior, 
atès que la cap del Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Barcelona 
va oferir-se a fer arribar la informació, amb la recomanació d’utilitzar l’EMI com 
a recurs, no s’ha fet cap més visita directament als equips. 
 
 
ENTITATS I SERVEIS RELACIONATS AMB INFÀNCIA I FAMÍLIA: 19 
 
Entitat Zona 
Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència, DGAIA Departament de 
Benestar Social i Família. Generalitat de 
Catalunya 

Catalunya 

Subdirecció d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència, DGAIA. Departament de 
Benestar Social i Família. Generalitat de 
Catalunya 

Catalunya 

Secretaria de Família, Departament de 
Benestar Social i Família. Generalitat de 
Catalunya 

Catalunya 

Àrea de Suport als Joves Tutelats i Ex-tutelats, 
DGAIA. Departament de Benestar Social i 
Família. Generalitat de Catalunya  

Catalunya 

Cap del Servei d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència de Barcelona ciutat. DGAIA. 
Generalitat de Catalunya (*) Responsable dels 
EAIA (equips d’atenció a la infància i 
l’adolescència) 

Barcelona 

Responsable gestió econòmica polítiques 
familiars, Ajuntament de Barcelona 

Barcelona 

Responsable Àrea Social, Diputació de 
Barcelona 
 

Barcelona 

Analista de polítiques socials i programació 
d'infància i adolescència i secretària de 
l'Observatori dels Drets de la Infància, DGAIA,  
Departament de Benestar Social i Família. 
Generalitat de Catalunya 

Catalunya 

Directora tècnica de l’Institut Català de les 
dones. Generalitat de Catalunya 

Barcelona 

Director adjunt d’Afers Assistencials, Institut 
Català de la Salut, ICS, Generalitat Catalunya 

Catalunya 

Referent de Treball social, àmbit d’atenció 
primària Barcelona ciutat. ICS, Generalitat de 
Catalunya 

Barcelona 

Equip zona muntanya. Serveis d’atenció Sant Andreu, Horta, Carmel, 
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6.2 Treball en equip 
 

L’equip educatiu d’EQMON l’han format durant tot l’any 2011 4 
professionals, que han estat acompanyades per un equip de persones 
voluntàries (concretament 4 persones en l’Espai Maternoinfantil i 3 en l’Espai 
de Guarda) i professionals externs que han donat suport en tasques diverses.  
 

A més, l’EMI compta amb uns professionals externs que donen suport a 
les funcions diàries i que són d’entitats que aporten ajuda econòmica i/o tècnica 
al Servei. Són la psicòloga del CDIAP de la Fundació Catalana de Síndrome de 
Down, que fa seguiment a l’equip fent repàs dels casos i donant pautes 

primària (SAP) de Treball social. Àmbit atenció 
primària salut. ICS. (12 treballadors socials) 

Nou Barris (Barcelona) 

Equip zona esquerra. Serveis d’atenció primària 
(SAP) de Treball social. Àmbit atenció primària 
salut. ICS (13 treballadors socials) 

Esquerra de l’Eixample, 
Poble-sec, Sants 

Equip zona litoral. Serveis d’atenció primària 
(SAP) de Treball social. Àmbit atenció primària 
salut. ICS (14 treballadors socials) 

Besòs, Sant Martí, Poble 
Nou, Clot, nucli antic, Raval  

Equip zona dreta. Serveis d’atenció primària 
(SAP) de Treball social. Àmbit atenció primària 
salut. ICS (10 treballadors socials) 

Dreta de l’Eixample, Gràcia, 
Sagrera 

FEPA, Federació d’Entitats amb Projectes i 
Pisos Assistits 

Barcelona 

Associació In Via Barcelona 
Fundació Acció Social Infància, FASI Barcelona 
Fundació AGI, Assistència i Gestió Integral Barcelona 
 
 
SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA CIUTAT: 9 
Entitat Zona 
CSS Baix Guinardó-Can Baró Guinardó 
CSS Gòtic Ciutat Vella 
CSS Barceloneta Barceloneta 
CSS Poble-sec Poble-sec 
CSS Sant Gervasi (17 professionals) Sant Gervasi 
CSS Clot-Camp de l’Arpa (16 professionals) Clot, Camp de l’Arpa 
CSS La Vila de Gràcia (14 professionals) Gràcia centre 
CSS Sagrada Família (10 professionals) Dreta de l’Eixample. 

Sagrada Família 
CSS Coll-Vallcarca (9 professionals) Coll-Vallcarca 
  
EAIA (*) Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència: a través de la cap 
de zona de Barcelona va arribar informació a tots els EAIA de la ciutat. 



MEMÒRIA  2011 
 

23 
EQMON, associació pel Quart Món 

 

educatives per als infants; la psicòloga referent de Càritas, que fa sessions 
grupals amb les mares un cop a la setmana i reforça les pautes educatives 
donades per l’educadora, i la treballadora social de zona de Càritas, que fa 
funcions de pont entre les dues entitats. L’equip de l’EMI valora aquest treball 
que fa amb aquests altres professionals esmentats. 
 

L’equip educatiu de l’EMI està format per:  
 

§ Responsable de l’Associació i coordinadora de l’EMI: gestiona el 
funcionament general del centre, fa el seguiment del voluntariat i 
coordina les accions entre tots els professionals.  

§ Treballadora social: responsable del Pla de visites i del suport a 
l’equip educatiu. Responsable de l’Espai de Guarda.  

§ Educadora social: responsable del desenvolupament diari de l’Espai 
Maternoinfantil; acompanyament i dinamització grupal; disseny, 
execució i avaluació de les activitats; seguiment individualitzat a les 
famílies i coordinacions amb els professionals referents.  

§ Treballadora familiar: responsable de la intendència, 
acompanyament diari a les famílies i el suport logístic a l’educadora 
social.  

 
Aquest és l’equip motor que dirigeix el recurs, en el qual recauen la gran 

majoria de funcions que es duen a terme dins EQMON. Són les professionals 
presents en les reunions d’equip desenvolupades de forma setmanal i en les 
reunions d’avaluació, que es fan al final de cada trimestre. 
 

L’equip educatiu ha incorporat com a novetat, aquest any 2011, la figura 
de la treballadora familiar, que s’encarrega del suport diari a l’educadora social. 
Té responsabilitats centrades en el suport a les mares en l’economia 
domèstica, la neteja o la intendència; també en el suport en malalties lleus dels 
infants i les pautes educatives pactades amb l’equip.  
 

Durant aquests 11 mesos de treball han passat pel centre dues 
professionals que han exercit aquestes funcions, una d’elles de gener a juliol i 
la segona de setembre a desembre. En tots dos casos la vinculació amb el 
recurs i amb les famílies ha estat bona i han esdevingut una peça més de 
l’engranatge d’EQMON.  
 

Valoració del treball en equip i gestió del coneixement. El vincle 
entre les quatre professionals d’EQMON ha estat bo en tot moment. S’han 
utilitzat les reunions d’equip per prendre les decisions més complexes i revisar 
les acceptades anteriorment. La confiança ha estat alta i el repartiment de 
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funcions, adequat a les tasques de cadascú. Els projectes més grans i/o 
transversals han estat treballats per totes les membres de l’equip de tal manera 
que s’han pogut copsar totes les opinions.  
 

El mes de setembre s’introdueix una novetat: es decideix que una de les 
reunions mensuals (la corresponent al primer divendres del mes) esdevingui de 
revisió de teoria i discussió de llibres. Es pacta una bibliografia conjunta i a 
partir d’aquí es discuteixen els temes més transcendentals referents a la cura 
dels infants, al tracte amb les mares, al treball del vincle, dels límits, a les 
pautes del son, de l’alimentació, etc. La idea és potenciar l’intercanvi i la 
construcció conjunta de coneixement. Tot l’equip ho valora molt positivament i 
per això s’ha reforçat de cara al 2012. Un cop fet el debat es plasmaran en 
paper les idees compartides i els seus efectes en la pràctica diària de l’EMI, a 
la vegada que ens serviran per iniciar el treball de l’ideari i reforçar les claus del 
marc teòric del PEC.  
 

6.3 Coordinacions de casos  
Al llarg d’aquest 2011 i després d’atendre moltes famílies, es pot afirmar 

que una de les claus de l’èxit ha estat la coordinació continuada amb els 
professionals referents i el treball en una mateixa direcció que s’ha fet des 
de l’atenció primària i des de l’Espai Maternoinfantil.  
 

Tal com ja s’ha comentat anteriorment, entenem que el treball en xarxa 
és fonamental per acompanyar famílies en situació de risc i és per això que 
des d’EQMON s’han facilitat les reunions de coordinació, sobretot en els 
casos de més llarga estada al Materno i de major risc social. 
  

En la resta de situacions, si bé no s’han pogut fer reunions específiques 
per manca de temps o dificultat d’horaris, sí que s’ha mantingut un contacte 
telefònic continuat amb els treballadors socials o educadors socials. Cal 
destacar un parell de casos amb molt bon pronòstic des de l’inici i que tan 
sols han requerit algunes coordinacions per telèfon o per correu electrònic.  
 

En set dels casos atesos durant l’any 2011 s’han fet reunions de 
coordinació específiques d’una durada aproximada d’una hora i mitja i hi ha 
tingut representació el treballador social / educador social derivant del cas, 
l’educadora social (i en alguns casos també la treballadora familiar o la 
coordinadora) d’EQMON i un tercer recurs implicat en algunes de les 
famílies. Menys dues d’aquestes reunions, que es van fer en d’altres espais, 
la resta s’han fet a l’Espai Maternoinfantil fora de l’horari d’atenció directa 
amb les mares. Cal destacar també que en un parell de casos han calgut 
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dues o tres reunions per fer un bon seguiment del cas i pactar conjuntament 
objectius i línies de treball amb les famílies.  
 

En general el contacte amb els professionals referents ha estat bo, 
sempre s’han mostrat interessats en el procés que s’estava duent a terme 
amb les famílies i s’hi ha pogut treballar de manera diligent i eficaç. Només 
en una ocasió cal destacar la inoperància de la coordinació, així com la 
manca de confiança que s’ha observat entre els diferents professionals del 
cas, situació que ens ha dut a augmentar els esforços de cara a millorar 
l’atenció amb la mare i el seu fill.  
 

En acabar els plans de treball de les famílies, des d’EQMON s’ha fet  
arribar un informe de sortida al professional referent del cas, de tal manera 
que puguin conèixer detalladament els objectius treballats, el procés global 
que s’ha dut a terme amb la mare i el fill/a i una proposta d’atenció i 
seguiment futurs.  

 
6.4 Convenis i adhesions 
Ø Càritas Diocesana de Barcelona conveni de col·laboració econòmica i 

tècnica, que ens ha permès tenir una treballadora familiar amb la psicòloga 
del territori i amb la treballadora social referent del barri. També ens han 
proposat per formar part de la xarxa d’entitats del Programa Caixa 
Proinfància, que facilita el suport a les famílies per garantir als fills un nivell 
de benestar físic i psíquic òptim en alimentació i higiene a través dels xecs 
bescanviables en els comerços que hi estan adherits. 

   
Ø Fundació Maite Iglesias Baciana: ha atorgat una borsa d’oportunitat a una 

de les mares de l’EMI per segon any consecutiu. 
 

Ø Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones: 
acord de col·laboració conjunta entre l'Ajuntament de Barcelona i el teixit 
associatiu de la ciutat en la lluita contra la violència vers les dones.  

 
Ø Apropa cultura: el programa socioeducatiu adreçat als centres socials que 

treballen amb persones en risc d’exclusió social. Una experiència d’inclusió 
accedint a la millor programació de música, teatre i dansa. 

Ø Federació catalana de voluntariat social: Voluntaris.cat treballa per 
promoure el voluntariat social i reconèixer la seva importància com a xarxa 
transformadora, agent promotor de canvis socials i protagonista de l’acció 
entre els més desafavorits. 
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Ø Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva: és l’espai de treball compartit 

entre un conjunt d’entitats, associacions i organitzacions i l’Administració 
municipal, per assolir la meta comuna d’una Barcelona més inclusiva i 
solidària. Dividit en xarxes, nosaltres formem part de la Xarxa dels Drets 
dels Infants: 

 

v Membres de la Xarxa dels Drets dels Infants de Barcelona 

EQMON va demanar ser membre de la Xarxa dels Drets dels Infants 
poc temps després de constituir-se, el 29 de març de 2011. 

Aquesta és la desena xarxa creada en el marc de l'Acord Ciutadà per 
una Barcelona Inclusiva, la finalitat de la qual és enfortir les 
capacitats de la ciutat en la defensa i promoció dels drets dels infants 
en el marc de la convenció sobre els Drets dels Infants, amb especial 
èmfasi en el dret a la participació, mitjançant accions de 
sensibilització, processos d'incidència política i intercanvi entre 
entitats. 

La coincidència de finalitats entre la Xarxa i EQMON en treballar per 
a la infància ha fet que durant l’any 2011 la treballadora social 
d’EQMON, com a representant de l’Associació, hagi pres part activa 
en les activitats de la Xarxa,  i hagi assistit a les reunions mensuals i 
hagi treballat en la preparació de la festa de celebració del Dia 
Universal de la Infància, del 20 de novembre que aquest any, per 
diversos motius, se celebrà el dia 19 de novembre al Parc de la 
Ciutadella. 
 
També van col·laborar en la celebració de la festa 3 voluntaris, 1 
alumna de pràctiques i la coordinadora de l’Espai Maternoinfantil. 

7. Voluntaris i estudiants d’Educació Social en pràctiques  
 

7.1 Equip de voluntaris 
 
L’any 2011 hem pogut comptar amb un nombre de voluntaris ja 

consolidat des de l’any anterior. Del grup del 2010 només hem tingut una baixa 
i s’han incorporat dues voluntàries a l’Espai de Guarda que vam inaugurar el 
mes de maig per a les famílies de l’Espai Maternoinfantil les tardes dels dijous 
(vegeu punt 3.3). L’equip consta de 7 voluntaris (6 noies i un noi). 

 
L’equip s’estructura de la manera següent: 
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Ø Voluntariat diari: són les persones encarregades de donar suport 
a l’educadora social en les tasques i activitats diàries que es fan 
durant tot el matí. N’hi ha tres. 

 
Ø Voluntariat temàtic: són aquelles persones que fan una tasca 

concreta en alguna activitat de la qual són expertes. És el cas de 
la voluntària de costura.  

 
Ø Voluntariat de l’Espai de Guarda: són les persones que 

s’encarreguen de la guarda dels infants durant dues hores i mitja 
amb la supervisió de la treballadora social. N’hi ha 3.  

 
L’entrada d’una nova persona voluntària es fa mitjançant una entrevista 

d’acollida en què se li pregunta si té experiència com a voluntària, la 
professió i les raons per voler ser-ho. Se li explica quin serà el seu rol dins 
de l’EMI i signa un document de compromís de voluntariat en què consten 
els seus drets i deures.  
 

Quan els voluntaris són de llarga durada, el vincle amb les famílies és 
molt intens i intentem que quan arriba el dia del comiat sigui al més cordial 
possible. Les mares s’encarreguen de fer-los un obsequi fet per elles, 
normalment fotografíes…, perquè tinguin un record de la seva estada a 
l’EMI. 

 
A finals de juliol, vam fer la sessió de formació, dirigida per la Montse 

Torres, psicòloga de Càritas, que col·labora amb nosaltres fent l’atenció 
grupal amb les mares de l’EMI. L’assistència va ser pràcticament total i vam 
poder parlar de les funcions que té el voluntariat, del treball en equip, de les 
relacions amb les mares i els nens, etc. Després de la sessió se’ls va 
passar una avaluació perquè valoressin el seu paper com a voluntaris amb 
les famílies, amb l’equip educatiu, la seva tasca… i en l’apartat del recurs 
se’ls va demanar quina creien que era la seva utilitat, possibles millores i la 
possibilitat de continuar fent de voluntari… 
 

Les respostes van ser molt positives, tant en les relacions amb les 
famílies com en la del recurs. Entenem que és per això que continuem 
gaudint d’un equip de voluntariat fidel i compromès en la seva tasca. 
 

També valorem la participació majoritària dels voluntaris i voluntàries en 
les diferents activitats que s’han desenvolupat fora de l’Espai 
Maternoinfantil: Festa de la Infància, sortides lúdiques trimestrals... 
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Al setembre ens van comunicar l’adhesió a la Federació Catalana de 
Voluntariat Social, que agrupa moltíssimes entitats que treballen amb el 
suport del voluntariat. La Federació ofereix serveis de gran ajuda per al 
nostre equip de voluntaris. 
 
 

7.2 Estudiants d’Educació Social en pràctiques 
 
Durant aquest any 2011 s’ha incorporat una novetat al recurs 

maternoinfantil. Concretament, al mes d’octubre, dues estudiants 
d’educació social de la facultat d’Educació Social i Treball Social Pere 
Tarrés-Universitat Ramon Llull, van començar les pràctiques al centre. 
Davant la proposta de la facultat, l’equip educatiu d’EQMON va decidir, 
de forma consensuada, que valia la pena assumir aquesta 
responsabilitat per tal de guanyar-hi en dos sentits: facilitar els processos 
d’aprenentatge dels estudiants  i enriquir el treball diari que es fa a l’EMI, 
ja que hi hauria noves opinions, revisions, propostes i suggeriments que 
ajudarien a millorar la intervenció amb les famílies.  
 

Una alumna és de segon curs de grau i les seves pràctiques són 
extensives i les du a terme dos dies a la setmana, d’octubre a abril. Ha 
de fer un total de 200 hores. La segona estudiant inicia el seu procés de 
pràctiques una mica més tard, al novembre, i durant dos mesos exerceix 
una doble funció en horaris diferents (treballadora familiar del recurs i 
educadora en pràctiques). Està fent tercer curs de diplomatura 
d’Educació Social i ha de fer 340 hores de pràctiques.  
 

Es valora positivament l’experiència de tenir alumnes en 
pràctiques al recurs maternoinfantil, tal com s’ha desenvolupat enguany.  

 

8. Comunicació 
a. Web 
Aquest any hem posat en marxa la pàgina web de l’Associació. Aquesta 
eina, que considerem important, ens apropa a les persones que ja ens 
coneixen, però també a aquelles que tenen interès a saber qui som i 
quina tasca fem. I això es demostra sovint quan rebem peticions de 
voluntariat i currículums en què persones s’ofereixen per treballar amb 
nosaltres. 
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Mensualment pengem les notícies dels tallers que duem a terme i les 
sortides que fem amb les famílies, d’aquesta manera convidem tant les 
entitats com els amics que ens segueixen a estar, d’alguna manera, 
comunicats.  

 
b. Ràdio 
 
L’Enric Castellar, col·laborador de Ràdio Gràcia i Ràdio Estel, ens va 
trucar per convidar-nos al seu programa de ràdio sobre temes solidaris 
per parlar de l’Espai Maternoinfantil d’EQMON. A les dues entrevistes hi 
va anar la responsable de l’Associació, que va poder explicar qui som, 
què fem i com ens financem... Va ser una experiència molt satisfactòria i 
una altra manera de fer difusió i de donar a conèixer la feina que fem. 
 
Més endavant va ser l’educadora social, l’entrevistada per Siscu Baigés, 
coordinador de l’espai solidari dins del programa Tots x Tots de 
COMRàdio. 

 
c. Concert a Luz de Gas 
 
Al febrer, per commemorar el primer any d’existència de l’EMI, vam 
organitzar un concert amb el grup d’havaneres Port Bo, de Calella de 
Palafrugell, a la sala Luz de Gas de Barcelona. Va haver-hi força públic i 
vam passar una nit molt entranyable.  
La majoria de les persones assistents eren amics i coneguts d’EQMON, 
però també, i gràcies a la difusió del Club de Cultura TR3SC, van 
adquirir entrades seguidors de les havaneres.  
Va ser una altra manera de difondre la tasca d’EQMON. 
 
d. Articles 
 
El setembre de 2011 va sortir publicat en el Butlletí Infància número 51, 
del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya, l’article “Acompanyant famílies en situació de risc. L’Espai 
Maternoinfantil d’EQMON.”, escrit per Núria Capdevila, educadora social 
d’EQMON. Aquest és l’enllaç: 
http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/publica/butlletiDGAIA/num51
/ 
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9. Els nostres comptes 
 
D’on vénen els recursos gestionats per EQMON? 
 

INGRESSOS   2011   DESPESES   2011 

Fonts privades               
Socis i donants   14%   Recursos humans   69% 
Esdeveniments   5%   Compres i subministraments 15,1% 
Entitats privades   80%   Lloguers, assegurances, altres 15,8% 
Fonts públiques               
Ajuntaments, 
Generalitat... 1%           
                  
Total (euros)   88.676         52.582 
Ingressos 
anticipats 2012  

    
36.094€  

Provisió  
despeses 2012 (*)               36.094 

 
INGRESSOS 
Fonts privades: correspon a les quantitats aportades per socis i sòcies i 
col·laboradors, principalment persones físiques. Poden ser puntuals, quotes 
periòdiques o bé a través d’aportacions per participar en els esdeveniments 
promocionals duts a terme. 
 
Aportacions d’entitats financeres. Aportacions fetes principalment per la Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona i per l'Obra Social de “la Caixa”.  
 
Fundacions privades com Càritas Diocesana de Barcelona, la Fundació Privada 
Josep Cerqueda, la Fundació Casa de la Misericòrdia, la Fundació Mar i 
l’AMPA de l’Escola Sagrat Cor de Sarrià han contribuït al sosteniment del 
recurs amb aportacions generoses. 
 
Esdeveniments: aquest any 2011 vam poder fer el concert. De cara al 2012 
està previst repetir el format concert i per Sant Jordi, la rosa solidària, i també la 
conducció amb Audi. 
 
Fonts públiques: durant l'any 2011 es van concedir les següents subvencions 
per part de les administracions públiques: Ajuntament de Barcelona: 1.100 €, 
cobrats el 2011; Diputació de Barcelona: 1.034 €, pendents de cobrament a 
31/12/2011; Generalitat de Catalunya: Secretaria de Família, 6.000 €, pendents 
de cobrament a 31/12/2011, i de la Direcció General de la Infància i 
l’Adolescència (Generalitat de Catalunya), 6.000 €, pendents de cobrament a 
31/12/2011.  
Els imports pendents de cobrament indicats sumen un total de 13.034 € i 
apareixen com a ingrés de l’exercici 2012 tot i haver estat concedits per a i en 
l’exercici de 2011. 
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On van destinats aquests recursos? 
 
Despeses 
 
Recursos humans: igual que en els exercicis anteriors, es manté una única 
treballadora en plantilla, l’educadora social. Durant tot l’any també vam tenir 
una treballadora familiar contractada de la Cooperativa Suara, i a finals d’any 
vam incorporar els serveis d’un professional autònom per poder accedir a més 
convocatòries d’ajuts de les administracions públiques i fundacions privades. 
Càritas Diocesana de Barcelona ha finançat en gran part el sou de la 
treballadora familiar. La despesa principal correspon a la nòmina i seguretat 
social de l’educadora social. 
 
Compres i subministraments: queviures, despeses d’aigua, llum i telèfon, 
material d’oficina... Import variable i vinculat al nombre de famílies ateses a 
l'Espai. Si l'exercici 2010 corresponia a l'inici de l'activitat, el 2011 suposa la 
consolidació. Per a 2012 es preveu un augment del nombre de famílies ateses 
durant el 2011 i un increment de la tarifa en els subministraments. 
 
Lloguer, assegurances i manteniment del local: el lloguer correspon al local 
situat al carrer Consell de Cent, on s’ubica l'Espai Maternoinfantil. Els 
increments anuals al llarg dels exercicis corresponen a la revisions de l’IPC.  
La Fundació Privada Josep Cerqueda ha contribuït a pagar els rebuts del 
lloguer del pis on està ubicat l’Espai Maternoinfantil aquest any 2011. 
Assegurances: correspon a les cobertures obligatòries per danys i 
responsabilitat civil. L’any 2012 hi ha un augment per contractar una pòlissa 
d’assegurança per al voluntariat.  
Respecte al manteniment del local, en l'exercici 2011 es van fer obres  
d’adequació i millora del local de l'activitat per import de 1.616 €, que van 
representar la part substancial de la despesa en aquest concepte. 
 
Altres: despeses originades per l’organització dels esdeveniments, serveis 
bancaris, imprevistos... 
 
(*)Tenint en compte les dificultats econòmiques que travessen totes les entitats 
del tercer sector, l’any vinent no podrem tenir tot l’ajut rebut el 2011 de les 
fundacions privades. Confiem en les aportacions dels socis i sòcies i 
col·laboradors, de les entitats financeres, de l’ingrés de les subvencions 
atorgades per les administracions públiques i en l’increment del nombre 
d’esdeveniments, per compensar la davallada dels ingressos previstos per al 
2012. Els ingressos anticipats aconseguits aquest any ens permetran cobrir 
part de les despeses del pressupost 2012 tenint en compte la disminució dels 
ajuts per part de les fundacions privades. 
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La resolució del DOGC número 6082, amb data 7 de març de 2012, on es 
declara la utilitat pública de la nostra associació, permetrà desgravar en la 
declaració de la renda totes les aportacions que es facin durant l’any 2012. 
 
La confiança dipositada en nosaltres durant aquest any per part de particulars, 
fundacions privades i administracions públiques ens dóna prou ànims per 
continuar treballant per beneficiar aquestes famílies. 
 
10. Col·laboradors 

Entitats, administracions públiques, fundacions privades, empreses 
i particulars 

 
Entitats 

v Càritas de Barcelona 

v Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat 

Ramon Llull). 

v Serveis socials d’atenció primària (CSS) 

v Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (CDIAP). 
Fundació Catalana Síndrome de Down. 

v Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA)  

v Servei d’Inserció Social (SIS) 

v Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD)  

v Associació PROVIDA 

v ICS i centres d’atenció primària de Barcelona 
v Fundació Clariana 

v Institut Català de la Dona 

v Consorci per a la Normalització Lingüística 

 
Administracions públiques 

v Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i 

Familia, DGAIA i Secretaria de Famílies 

v Ajuntament de Barcelona 

v Diputació de Barcelona 
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Fundacions privades 

v Fundació Casa de la Misericòrdia de Barcelona 

v Fundació privada Josep Antón Cerqueda 

v Fundació Maite Iglesias Baciana 

v Fundació Mar 

v Fundació AMPA Sagrat Cor de Sarrià 

v Obra Social “la Caixa” 

 
Empreses i particulars 

v Dra. Ana Estabanell 

v Ricard Molina 

v Farmàcia Marta Codina  

v D2pi, SL 

v Luz de Gas 

v Club de Cultura TR3SC 

v Topcolor 

v Grup Port Bo 

v Ràdio Gràcia 

v Ràdio Estel 

v COMRàdio 

v Tammy Donohoe’s 

v Presston Comunicació 

v MC Associats 

 

Col·laboradors dels tallers formatius (vegeu punt 6) 

 

En nom de tots els que formem part d’EQMON, Associació pel Quart 
Món, i sobretot de les famílies acollides, MOLTES GRÀCIES! a totes les 

entitats, el voluntariat, els particulars i amics per donar-nos suport i fer que 

l’Espai Maternoinfantil pugui seguir acollint més famílies en el futur. 
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CDIAP 
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca 

     Esquerra de l'Eixample , Sant Gervasi , Tres Torres i Putget i Farró                
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CaixaProinfància 
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 11. Reptes de futur 
  
La satisfacció pel camí transcorregut fins ara ens dóna ànims per 

continuar treballant per a aquestes famílies i proposar nous reptes per avançar 
qualitativament en aquest camí.  

 
A continuació, descrivim una sèrie de reptes de futur que ens marquem 

de cara al nou any que comença: 
 

 
ü Consolidar el projecte tot i les dificultats econòmiques. En el context 

actual de crisi, les entitats del tercer sector són les primeres a patir 
desajustos i retallades; això mateix –i a més gran escala- passa amb les 
famílies situades al llindar de la pobresa o bé en exclusió social, que 
veuen agreujada la seva situació de vulnerabilitat per les dificultats de 
trobar feina i de beneficiar-se de prestacions econòmiques bàsiques. 
Aquest fet influeix directament en el benestar familiar i és per això que 
des d’EQMON pensem que cal seguir apostant amb força per un recurs 
com l’Espai Maternoinfantil. Entès com a recurs preventiu i de suport a 
aquestes famílies, permet acompanyar-les en el seu dia a dia, i reforçar 
la millora d’actituds i habilitats així com el vincle amb els seus infants.  

 

ü Treballar sobre l’ideari i les teories pedagògiques compartides. 
Després de dos anys de recorregut intens i aprenentatge compartit, 
l’equip educatiu d’EQMON, ja molt situat en la seva tasca, té la capacitat 
i l’energia adients per iniciar un procés de treball reflexiu sobre les 
teories pedagògiques bàsiques, l’ideari i els valors que l’identifiquen. És 
per això que es proposa fer reunions mensuals d’introspecció en què 
tots els membres de l’equip intercanviïn les propostes educatives, els 
punts de vista ideològics i metodològics descrits pels diversos autors 
entesos en matèria de vincle, pedagogia de l’acompanyament, primera 
infància, etc., per tal d’anar elaborant un ideari propi per a l’actuació de 
l’equip de l’EMI i extreure’n un conjunt de “bones pràctiques” que sigui 
útil per als professionals propis i aliens. 
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ü Seguir promovent el treball en xarxa i les coordinacions de casos. 
Entenem el treball en xarxa com la metodologia indispensable a l’hora 
d’intervenir en famílies en situació d’exclusió. Situant l’usuari al centre, 
els professionals han de treballar coordinats, s’han de conèixer i han 
d’haver consensuat, en cada cas, la proposta més adequada per a la 
situació familiar. És per això que des d’EQMON se seguirà promovent el 
treball en xarxa, a través de contactes continus amb els professionals 
referents, els pediatres i els altres agents del territori implicats en 
l’acompanyament dels casos.  

 
 

ü Cuidar el nou voluntariat i fidelitzar-lo. La importància que EQMON 
dóna al voluntariat ens porta a continuar fent una acurada selecció a 
través de l’entrevista d’acollida, un seguiment més personalitzat i oferir-
los dues xerrades formatives l’any, així com fer-los partícips de les 
activitats que sorgeixen fora de l’EMI. D’aquesta manera creiem que 
podrem aconseguir potenciar la seva tasca i la seva fidelització com a 
persones voluntàries. 

 
ü Contribuir a l’enfortiment i la consolidació de la Xarxa dels Drets 

dels Infants a Barcelona. Com a projecció i col·laboració d’EQMON, 
Associació pel Quart Món, en accions que vagin a favor dels infants i els 
seus drets, continuarem participant activament en la Xarxa dels Drets 
dels Infants de Barcelona, atès que ens permet unir la nostra veu i els 
nostres esforços a les accions de millora de la situació dels infants, i 
intentar treballar per crear situacions de normalització de la vida dels 
infants i famílies en tots els àmbits de la vida. 

 
ü Potenciar les sortides lúdiques. Les sortides ofereixen a les famílies 

una oportunitat nova de relació i descobriment de l’entorn. Acompanyar-
les en una activitat suggerent, fora de l’habitual, ens permetrà reforçar 
algunes pautes adquirides i alhora “regalar” a les famílies propostes 
noves, desconegudes per a elles i fins i tot, de vegades, inaccessibles 
logísticament i econòmicament. La proposta de fer sortides mensuals es 
va fer en una assemblea grupal i l’equip educatiu en va comprovar la 
viabilitat.  
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ü Seguir donant valor a les famílies de continuïtat i a l’Espai de 
Guarda. Atesos els bons resultats i l’acceptació del treball que 
anomenem “famílies de continuïtat”, es proposa seguir oferint aquest 
servei i aquest espai a les famílies que ho vulguin, ja que entenem que 
amb això es va consolidant la xarxa social de la família, que en molts 
dels casos és precària, i poden continuar tenint un punt de referència a 
mesura que es va normalitzant la seva vida familiar, laboral i social fora 
de l’EMI.  
De la mateixa manera, l’Espai de Guarda continuarà com un reforç a 
l’autonomia de la mare, no solament en els aspectes socials i laborals, 
sinó també respecte al seu fill/a, la qual cosa ajudarà a anar definint una 
relació maternoinfantil sana, adulta i beneficiosa per a ambdós, mare i 
infant. 

 
ü Fer més difusió de la nostra entitat i el nostre recurs en els mitjans 

de comunicació. Aquest any hem fet un primer pas per aproximar-nos 
als mitjans de comunicació. Voldríem, per al proper any, i donada la 
força que tenen actualment les xarxes socials, ser-hi més presents. 
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12. Testimonis 
 
1. ¿Qué te aportó el Materno? 

 
C.R.: Seguridad, confianza, ayuda, enseñanza, cuestión de ánimos... 
K.A.:  Muchas cosas, soporte y ayuda familiar.  

 
2. ¿Qué recuerdas de aquí? 

 
C.R.:  Las fiestas, las visitas, los talleres formativos, las compañeras... 
K.A.:  Los talleres que hacíamos, las salidas, las madres... mi vida.  

 
3. ¿Una cosa buena y una mala... 

 
C.R.: No haberles conocido antes de tener al EAIA. 

Me ha abierto más la manera de pensar, no solamente porque 
haya aprendido más cosas, sino porqué no las entendía bien. 

K.A.:  El horario era muy corto, cocinábamos aquí para las mamás 
algunos días. Me hubiera gustado quedarme hasta la tarde. 

 
4. ¿Cómo fue la despedida? 

 
C.R.:  Duelo. Aún no me hago la idea de separarme.  
K.A.:  Bien, muy bien, fue en el verano.  

 
5. ¿Qué estrañas? 

 
C.R.:  Estar con ustedes, en un ambiente estimulado.  
K.A.:  Seguir viniendo diariamente. 

 
 
 
C. R. té 20 anys. Va néixer a Bolívia i va estar amb nosaltres durant un any. 
 
K.A. té 20 anys i va néixer a la República Dominicana. Va estar a l’Espai 
Maternoinfantil un any i mig. És la primera família que va arribar a l’EMI. 
 
Formen part de les famílies de continuïtat i segueixen vinculades amb 
EQMON: participen als tallers formatius que oferim dos cops al mes i 
assisteixen sovint als dinars dels dijous. 
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13. Escrit del president 
 
És una gran satisfacció poder dir que aquest segon any de funcionament de 
l’Espai Maternoinfantil ha estat un gran èxit. 
 
L’Espai s'ha consolidat i ha millorat les prestacions amb la creació d’un Espai 
de Guarda, de més tallers temàtics i d’un seguiment de les famílies que han 
acabat el programa, que d'aquesta manera segueixen vinculades amb 
nosaltres i es crea un llaç de continuïtat. 
 
També ha estat important el creixement de la xarxa de convenis i 
col·laboracions amb entitats i fundacions vinculades a les famílies amb 
necessitat, i el reconeixement de la nostra tasca per part d’entitats públiques 
com la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de 
Barcelona, la qual cosa ens dóna la confiança per continuar el projecte i ens 
encoratja a assumir els reptes de futur, millorar el funcionament de l’Espai 
Maternoinfantil i augmentar el nombre de famílies que acompanyem dia a dia 
en el seu procés per reforçar el vincle cap als seus fills. 
 
Finalment, vull donar les gràcies a totes les persones i entitats que hi han 
col·laborat, ja sigui en coneixements i dedicació professional, en temps o en 
aportacions econòmiques, i que han contribuït a evolucionar satisfactòriament 
en tots els àmbits.  
 
Mercès. Un petit esforç de molts fa gran un projecte. 
 

Rafael Patxot 
President 

 


