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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 associaciói coordinadora EMI            Núria Ametlla 
Educadora social      Núria Capdevila 
Treballadora social Amparo Porcel 
Voluntaris Montse B., Carmen, Núria S., Esther, 

Montse P., Ana, Anna, Xavier ,Dolores, 
Noelia i Bruno. 

 
 
1.3 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 al cuidador principal (mare o pare), 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.  

- És un recurs psicosocioeducatiu adreçat a les famílies més vulnerables 
amb fills i filles menors de 3 anys, ateses des dels serveis socials, centres 
de salut, EAIA i d’altres entitats que hi treballen.  
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- 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 Associació Benestar 
i Desenvolupament (ABD), l’Associació PROVIDA, residències maternals: 
Llar Santa Isabel, 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 es viu 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...). 
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- Famílies amb conflictes de relació importants. 

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

Durant l’any 2012 s’han atès 24  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-quatre famílies, només quatre no es van vincular al recurs, 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 1 1 

Caritas Diocesana de Barcelona 1 1 

CDIAP ASPANIAS 2 2 
 

Total inicien procés 4 4 

 
Les famílies anomenades passavolants són aquelles que assisteixen a la 
trobada de presentació amb el referent i l’educadora d’EQMON però que per 
motius diversos no concreten la seva entrada al recurs. El pas consecutiu a 
aquest –assistir el primer dia sols a l’Espai per tal de participar-hi com una 
família més- no s’acaba realitzant en la major part de casos degut a la 
desconnexió entre el que percep com les seves necessitats i l’oferta que se’ls 
fa des del recurs. Entenem que en alguns casos és precís un treball més 
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intensiu previ per part dels professionals referents (explicar millor com és el 
recurs, què hi faran, les normes, l’assistència...) però en d’altres la raó d’aquest 
rebuig no permet la seva previsió.  
 
En tots els casos comentats s’ha intentat insistir per tal que la família es donés 
a si mateixa més marge de prova, s’han programat noves trobades inicials però 
finalment no han fructificat. No obstant, valorem positivament el treball rigorós i 
continu que s’ha fet amb els professionals referents. Volem destacar 
especialment el treball iniciat amb el CDIAP Aspanias, doncs haver realitzat 
tres entrades (de les quals dues passavolants i l’altra definitiva) ha permès 
intensificar la feina de seguiment i suport a famílies amb fills amb necessitats 
educatives especials.  
 

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

mares/pares 
Nombre 
fills 

Serveis socials d’atenció primària (CSS) 
 

5 5 

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

2 2 

Càritas Diocesana 
 

2 2 

Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) 
 

2 2 

Associació PROVIDA 1 1 

 
Servei d’Inserció Social (SIS) 

3 3 

 
Residencia maternals o cases d’acollida 

2 2 

 
CAPS o Hospitals 

1 1 

Serveis Social de l’Hospitalet de Llobregat 2 2 

TOTALS 20 20 

Totals inicien procés + partícips 24 24 
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Un major nombre d’entitats ens deriven i això es conseqüència de que cada 
cop es coneix més el nostre recurs, gràcies a la difusió que s’ha fet al llarg 
d’aquests tres anys i a la feina ben feta. 
 
Ha hagut un increment de derivacions dels serveis socials bàsics de la ciutat i 
com a novetat s’han incorporat els Serveis socials de l’Hospitalet de Llobregat 
que donat la bona comunicació que tenim en transport públic està essent una 
entitat derivadora freqüent. També per primera vegada, hem rebut una 
derivació provinent de dos centres d’acolliment diferents, en els quals vivien 
mare i fill de forma separada. Donat la seva singularitat creiem interessant 
comentar específicament aquest cas:  
 
S’ha treballat amb una família la qual no convivia en una mateixa llar, sinó que 
mare i fill vivien cadascú en un centre d’acolliment de la DGAIA. L’estada a 
l’EMI va coincidir amb l’espera d’una plaça per a un centre residencial maternal 
i per això es va valorar per part de l’equip tècnic del centre la necessitat 
d’establir ponts i lligams entre mare i fill durant els mesos que viurien per 
separat. EQMON va esdevenir aquest pont, de tal manera que diàriament tots 
dos assistien al l’Espai Maternoinfantili compartien les hores de joc, bany i 
descans.  
 
La valoració tant de l’equip educatiu d’EQMON, com de l’equip tècnic 
especialitzat del centre, com de la mare, va ser molt bona. Donat que  a falta 
d’un espai compartit més adequat, la possibilitat d’assistir al centre va permetre 
seguir amb la vinculació i el coneixement del menor de cinc mesos per part de 
la seva mare. 
 
2.3 Nacionalitat i barri de procedència de les famílies  
 
Nacionalitat Mares i fills 
Algeriana 1 
Boliviana 1 
Colombiana 2 
Dominicana  2 
Equatoriana 2 
Espanyola 4 
Filipina 1 
Guineana 1 
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Hondurenya 3 
Letona 1 
Marroquina 2 
Nicaragüenca 1 
Paraguaiana 1 
Peruana 1 
Veneçolana 1 
 
 
Han hagut diversos països de procedència nous a l’EMI com Paraguai, 
Colòmbia, Guinea Conakry, Nicaragua Filipines i Veneçuela. 
 
 
Districte/Barri/Població de procedència de les famílies 
 
Barri/Districte Famílies 
Gràcia 2 
Horta-Guinardó 2 
Eixample Esquerra 3 
Sant Antoni 1 
Sant Martí 2 
Sarrià 1 
El Raval 2 
Sants-Montjuic 2 
Poble Nou 1 
Poble-sec 1 
Trinitat Vella 1 
L’Hospitalet de Llobregat 6 
 
Respecte els barris, districtes o poblacions de procedència hem incorporat el 
Poble Nou i Trinitat Vella, així com diversos barris de l’Hospitalet de Llobregat. 
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2.4 Edat de les famílies ateses 
 
Edat Fills Mares 
0 a 6 mesos 11  
6 a 12 mesos 6  
12 a 24 mesos 5  
+ 24 mesos 2  
Menors d’edat  6 
18 a 20 anys  3 
21 a 25 anys  8 
26 a 30 anys  4 
31 a 35 anys  1 
Més de 36 anys  2 
 
Respecte l’any anterior la categoria menors d’edat en l’edat de les mares s’ha 
incrementat, així com la del grup de 21 a 25 anys, això denota una major 
joventut de les usuàries. En quan els infants també arriben la majoria essent 
“nadons”, fet que implica un treball lleugerament diferent en quan a la proposta 
d’activitats de joc i també una major possibilitat de prevenció en la cura dels 
menors. Copsem un augment de famílies monoparentals amb un primer fill. 
 
2.5 Grup que continua 
 
Són un grup de set famílies que inicien el seu procés entre setembre i 
desembre i que continuen assistint a l’espai en l’actualitat (curs 2013). 
L’entrada de la major part d’aquestes se situa al mes de desembre, període en 
el qual tal i com comentarem més endavant es fa una prospecció per a 
augmentar el nombre d’usuaris.  
 
2.6 Durada de l’estada i motius de la sortida  
 
Nombre famílies Durada de l’estada  

2 Menys d’un mes 
4 D’un mes a 4 mesos 
4 de 4 a 8 mesos 
3 més de 8 mesos 
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Nombre famílies Motius de la sortida 
1 Busca feina i/o ha trobat feina 
1 Decalaix entre necessitats i adaptació EMI 
2 Retorn al país d’origen provisionalment 
1 Entra el nen a la llar d’infants  
4 Reiterades faltes d’assistència sense justificar 
4 Han finalitzat el Pla de Treball 

 
Com es pot comprovar en les dues taules, durant aquest any 2012 hem pogut 
realitzar diversos processos segons els plans de treball establerts, i per això la 
major part de famílies situen la seva estada al interval d’entre 1 i 4 mesos i 4 i 8 
mesos. És amb aquestes famílies amb les quals s’han pogut formular i 
reformular objectius, realitzar accions diverses i iniciar processos paral·lels 
(recerca feina, llar d’infants, etc), fet que els ha dut a ser processos 
significatius.  Estem especialment satisfets d’aquestes dades doncs demostren 
clarament l’adequació de la proposta metodològica de l’espai maternoinfantil 
amb la disponibilitat i interessos de les famílies. El grup d’1 a 4 mesos esdevé  
clau en tant que 3 d’aquestes 4 famílies realitzen una estada de 3 mesos degut 
a una entrada al recurs molt avançada en el temps (febrer-març), i n’acabem 
accelerant lleugerament la sortida degut a la necessitat que se centrin en la 
recerca de feina i a l’adquisició d’una plaça a l’escola bressol. Al mateix temps, 
caldria clarificar que el nombre baix de famílies que han format part de l’EMI 
més de 8 mesos (3) es deu al fet que les vinculacions inicials amb el recurs es 
donen de forma molt tardana. Encara que iniciem el curs al mes de setembre, 
es fa molt lenta la incorporació de famílies degut a gestions vàries dels 
professionals (la majoria es donen entre desembre i gener), fet que redueix 
notablement el temps d’estada.  
 
Pel que fa a les famílies que han estat vinculades a l’espai per una durada 
inferior a un mes, cal dir que considerem no s’ha assolit una bona vinculació 
amb el recurs fet que ha comportat que difícilment s’hagin iniciat processos de 
treball. Sovint les famílies pateixen una alta inestabilitat i viuen canvis continus 
en les seves vides (en quan a habitatge, relacions, recursos econòmics, etc) fet 
que dificulta molt la responsabilització de tasques i la vinculació definitiva amb 
l’Espai Maternoinfantil.  
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Pel que fa als motius de sortida, destacaríem novament la dada significativa de 
tancament de plans de treball familiars i aclariríem que en els casos de recerca 
de feina o d’inici de la llar d’infants, els processos estaven molt avançats i si bé 
no es van donar en el moment en què l’equip educatiu d’EQMON hauria 
recomanat, es reconeix un bon procés amb ambdues famílies. 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.). 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. 
 
També caldria afegir alguna informació sobre la variable “retorn al país d’origen 
provisionalment”. En els dos casos en què es va donar, va haver-hi un retorn al 
país d’origen per motius familiars, amb una permanència de la família allà de 2 i 
4 mesos; aquest fet que va comportar la interrupció del procés a EQMON. 
Ambdues famílies han fet la demanda de reincorporació coincidint amb el nou 
inici de curs –setembre de 2012- però només en un dels casos s’ha acceptat el 
reobriment de l’expedient. Aquest fet s’ha donat ja que s’observava un vincle 
molt dèbil entre mare i filla, molta inestabilitat a la llar, límits poc clars, horaris 
molt fluctuants i desordre en tot el nucli. Cal dir però que tot i que durant els 
primers mesos d’estada a l’EMI aquesta família va vincular-s’hi molt bé, en 
aquesta segona etapa no ha estat així i a la mare li ha costat molt mantenir els 
compromisos presos, deixant de venir sense motiu aparent. En el segon cas es 
va decidir no reincorporar la família donat que després de 8 mesos d’estada a 
l’EMI havia adquirit una seguretat i confiança importants, el nivell de vincle amb 
l’infant era molt bo i les habilitats marentals també ben apreses. En aquest cas  
se li va oferir passar a ser família de continuïtat i així participar als diversos 
espais formatius i lúdics.  
 
Durant el 2012, en 4 ocasions s’ha hagut de suspendre l’activitat per decisió de 
l’equip educatiu en un sentit negatiu, a causa de contínues faltes d’assistència 
de les famílies, per la qual cosa se’ls ha demanat la sortida del recurs. Aquest 
fet canvia respecte l’any passat donat que el nombre de passavolants ha 
disminuït –i per tant llegim una millor adaptació al recurs i un millor treball previ 
del referent- però el nombre de baixes durant el primer mes ha pujat, fet que ho 
expliquem per l’execució de les normes de l’EMI amb més rigor donat la llista 
d’espera que teníem.  
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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 
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.  

 
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.  
 
S’ha mantingut l’horari inicial de l’espai de guarda els dijous a la tarda fins el 
mes de juliol. Al mes d’octubre, coincidint ja amb el nou curs, es va iniciar un 
canvi substancial, l’espai de guarda va passar als divendres al matí coincidint 
amb un espai de tutories en que les famílies es reuneixen periòdicament i de 
forma individual amb l’educadora. Aquest canvi en l’espai de guarda, responia 
a una demanda de les mares feta en l’assemblea, per tal de poder ubicar-lo en 
algun matí, moment en què és més senzill i òptim fer gestions diverses. L’equip 
educatiu va valorar la proposta en la reunió de final de curs i el nou 
funcionament s’aplica des del mes d’octubre amb bons resultats en quan a 
participació, satisfacció i assistència 
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Horari gener-juliol 2012 

 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: 

Psicomotricit
at 

MARES: 
xerrada 
grupal 

Taller familiar 
PETITS i 
GRANS: 

Experimenta
ció 

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: 

Informàtica  

Migdiada o 
descans 

dels infants /  
MARES: 
Costura 

Migdiada o 
descans dels 

infants /  
MARES: 
Neteja de 

l’espai 
/Assemblea / 
Manualitats 

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  
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Horari setembre-desembre 2012 

 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 

10.30h 

Taller 
familiar 

PETITS i 
GRANS: 
Música i 
danses 

Taller 
familiar / 
Anem a 
comprar 
PETITS i 
GRANS: 

Experimenta
ció  

 

Taller 
familiar: 
PETITS: 

Parc / 
psicomotricit
at gruixuda 
Relaxació 

PETITS: 
Ampolles 
sensorials  
GRANS: 

Psicomotricit
at 

MARES: 
xerrada 
grupal 

Espai de 
guarda i 
tutories 

individuals. 
 

Taller: joc 
heurístic i 

panera dels 
tresors 

Dinar dels 
infants 

Migdiada o 
descans  

 

11 h 
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 

12.30h 

Migdiada o 
descans 

dels infants /  
MARES:  

Relaxació 

Migdiada o 
descans 

dels infants / 
 MARES: 
Castellà i 
Català / 

Assemblea 

Migdiada o 
descans 

dels infants / 
MARES: 

Informàtica  

Migdiada o 
descans 

dels infants /  
MARES: 
Costura 

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  
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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.  
 
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... 
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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 
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.   
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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 durant els primers mesos i després els 
dimarts, 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. S’ha introduït com a millora la redacció d’una acta en cada 
assemblea que es penja al suro del menjador, de tal manera que les absents 
poden assabentar-se dels temes tractats.  
 
La majoria de dies culminen amb la recollida i el comiat a dos quarts de dues, 
tret dels dijous, en què la dinàmica canvia: les famílies que ho volen, es queden 
a dinar. Generalment la treballadora familiar i la voluntària s’encarreguen dels 
plats però un cop al mes una de les mares s’encarrega de cuinar un plat típic 
del seu país. Aquesta activitat té molt d’èxit, la majoria de dies, totes les 
famílies es queden al dinar conjunt i també se senten molt satisfetes i 
orgulloses cuinant els plats dels seus orígens.  

 
 

S’ha aplicat una norma nova des del dia 5 de setembre, coincidint amb l’inici 
del nou curs, que consisteix en arribar a l’Espai Maternoinfantil abans de les 10 
h del matí, ja que a les 10.10 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; reforçar la importància de la puntualitat en el seu dia a dia i 
amb els compromisos externs; incideix i reforça els límits i les normes 
establertes – que es trobaran també en qualsevol altre context social- i per 
últim afavoreix l’hora de l’esmorzar, ja que es crea un ambient més acollidor i 
grupal des de primera hora. 
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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 2012 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 a l’Auditori de Barcelona on vàrem anar a veure una 
obra de teatre musical per a nens petits gràcies al programa Apropa Cultura. A 
finals de juliol i com a tancament del curs, es va consensuar amb les mares fer 
dues sortides; una al zoo de Barcelona i l’altra a la platja del Bogatell.  Aquesta 
vegada gràcies a la Fundació Catalana del Voluntariat varem poder fer una 
sortida lúdica al camp nou a veure un partit del Barça i, finalment, en 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 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 engegat 20 plans de treball familiar amb les mares que han assistit de 
forma continuada a l’Espai Maternoinfantil. D’aquests, 9 s’han desenvolupat de 
forma continuada, 7 estan encara en procés i 4 s’han interromput 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. Es demana la principal documentació pel recurs, també la referent 
al Programa Proinfància.  

-  
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- 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. Es fan coordinacions amb els professionals referents 
comunicant-los aquest pla d’objectius. En paral·lel es van fent tutories amb la 
mare per tal d’avaluar conjuntament com està anant el procés, així com es 
marquen objectius personals que també serveixen per a detectar necessitats 
pròpies i assumir reptes.  
 

- 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, elaborat per 
l’educadora social i amb les aportacions de l’equip educatiu d’EQMON i la 
psicòloga. Es fa un acompanyament a la mare i l’infant quan marxen, setmanes 
abans es treballa el comiat, i quan arriba la data es tanca es fa una petita 
celebració i es recullen els principals records per a que se’ls enduguin. 
 

- 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. 
 
Des de l’Espai Maternoinfantil també ens posem en contacte amb els o les 
pediatres, 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.  
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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. Cal dir però que el contacte 
amb aquests professionals es fa especialment difícil a nivell de gestió. En tres 
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 que s’ha continuat durant el 012, però canviant el 
format i horari. A partir de setembre d’aquest any ha passat al divendres al matí 
amb un augment de les hores de guarda: de 9:30 a 13:30 h. 
 
S’ofereix a les mares un temps exclusivament per a elles, per gestions, temps 
d’ estudi o el que elles necessiten o vulguin fer i consisteix en un temps  durant 
el qual les mares poden deixar els infants en el EMI a càrrec de voluntaris i la 
treballadora social de l’EMI. 
 
Aquest temps es dedica a jocs, (i des del setembre) a dinar i  fer la migdiada i 
és una continuïtat de l’atenció que els infants reben durant els altres dies de la 
setmana. 
 
Han utilitzat aquest espai una mitjana de 4 infants per dia, excepte els mesos 
de setembre-octubre que va baixar l’assistència, potser degut al canvi d’horari, 
però que es normalitzà els mesos de novembre i desembre. 

 
 
3.4 Famílies de Continuïtat 
 

El projecte de famílies de continuïtat ha seguit el seu procés amb èxit. Durant 
l’any 2012 s’ha consolidat, acollint a la proposta de seguiment a 3 famílies més 
que han acabat el seu procés a l’Espai Maternoinfantil, a maig i juliol d’aquest 
mateix any.  
 
 



MEMÒRIA  2012 
	  
	  
	  

21 
EQMON, associació pel Quart Món 

 
	  
	  

La resta de famílies ateses sí que han fet visites puntuals a l’Espai 
Maternoinfantil però no han assistit regularment a les formacions o als àpats 
dels dijous. Si bé amb la majoria d’elles la relació és bona i el vincle amb el 
recurs va ser prou sòlid, només han retornat a l’espai en ocasions especials 
com la festa del tió.  
 
Pel que fa a les famílies de continuïtat consolidades, valorem molt positivament 
el seu compromís i motivació amb l’Espai. Segueixen confiant en els 
professionals d’EQMON i per això segueixen fent consultes o demandes 
puntuals. Se’ls dóna resposta en la mesura del possible i sinó se’ls reubica al 
professional que els pugui recolzar. Amb els infants la relació també és bona i 
en els tres casos nous i els tres antics, observem molta familiaritat amb el 
recurs, se senten còmodes i segurs.  
 
Les sis famílies comentades han participat en: 
 

-‐ Alguns àpats dels dijous: de forma lliure i voluntària han assistit als que 
han volgut. 

-‐ Xerrades formatives de professionals externs: Se’ls ha avisat amb 
alguns dies d’antelació de tal manera que s’ho han pogut organitzar per 
a assistir. 

-‐ Espai de guarda dels divendres: En un dels casos, una família de 
continuïtat ha consolidat l’ús en aquesta activitat aconseguint treballar 
així la separació positiva mare-fill.  

 
Ha estat interessant observar el pont de comunicació entre aquestes famílies 
de continuïtat i les mares actuals, doncs en haver compartit diversos espais 
han pogut intercanviar consideracions i aspectes apresos a l’EMI. 
 
També caldria afegir que no sempre la resposta a les famílies antigues ha estat 
l’esperada. Se les ha mantingut informades dels principals esdeveniments del 
recurs (sortides, tallers i àpats especials) i no sempre hi han assistit tot i haver-
s’hi compromès.  
 
Finalment voldríem parlar d’un cas en concret d’una família de continuïtat, 
usuària d’EQMON el 2010 i 2011 i que a juliol de 2012 es va decidir contractar 
com a treballadora familiar del recurs. Donada la seva formació en petita 
infància i la seva alta capacitat de treball i d’esforç, la junta d’EQMON va 
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considerar la seva incorporació a l’equip de treball, que finalment es va donar el 
mes de setembre.  Aquests primers tres mesos els valorem de forma molt 
positiva i tot i que estem treballant en el reforç d’alguns aspectes, la 
predisposició és molt bona.  
 

4.  Funcionament grupal  
 
El funcionament grupal de l’Espai Maternoinfantil ha anat variant al llarg dels 
mesos a causa dels canvis de famílies participants 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 2012 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 7-8; i un segon grup format per 5 
famílies estables i consolidat durant els mesos de setembre a desembre amb 
l’entrada de 3 famílies noves durant l’últim mes de l’any.  
 
En el primer dels casos, el grup estava força consolidat, tot i les absències 
reiterades d’algunes de les famílies que dificultaven la seva vinculació amb 
l’espai, es va crear bon ambient. No obstant també van aparèixer alguns 
conflictes concrets per temes de convivència, que implicaven sobretot dues 
mares i que van costar de resoldre. En un dels casos va implicar la no-
renovació de l’estada a l’Espai Maternoinfantil. Com es pot comprovar en les 
dades ja descrites, el grup estava format per noies de països diversos, 
provinents majoritàriament de l’Amèrica Llatina, però amb la participació d’una 
mare algeriana, una espanyola i una letona. Les edats de les mares també eren 
diverses, essent la més jove de 17 anys i la més gran de 37. En el cas dels 
infants, el grup s’ha caracteritzat per ser majoritàriament petit havent un grup 
de nadons d’entre 0 i 6 mesos força nombrós i un segon grup que tenien al 
voltant d’un any.  
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Pel que fa a l’estructura del segon grup, és lleugerament diferent, essent l’edat 
dels infants inferior (la majoria entre els 0 i els 6 mesos) i també l’edat d les 
mares situada en moltes d’elles entorn als 20 anys. Només en un parell de 
casos podem parlar de mares de més avançada edat. Els orígens són similars,  
però destaca que a final de 2012 totes les famílies menys dues, provenen de 
països centre o llatinoamericans. Les famílies es divideixen a nivell informal en 
dos subgrups, un format per les mares més joves i un altre format per les de 
més avançada edat, i mostren clarament actituds i maneres de fer força 
diferents. També s’han observat alguns conflictes, molt més puntuals i causats 
sobretot per un malestar incipient d’una de les mares.  

 
En tots dos grups ha estat fonamental l’exercici de la rutina i els referents 
estables (educadora social i voluntaris fixes) de tal manera que les noves 
incorporacions s’han anat adaptant amb èxit al funcionament de l’Espai 
Maternoinfantil. S’ha procurat treballar en tot moment l’estabilitat del grup i la 
confiança amb aquest i per això s’han avisat amb antelació les entrades noves i 
s’han treballat els comiats. Les assemblees grupals han tingut gran pes en 
aquest sentit. 

 
Els dos grups han pogut sostenir amb tranquil·litat i sense gaire mobilització 
l’intent de vinculació de tres famílies (una al gener i dues a l’octubre) donat que 
havien format ja un bon vincle mutu i havien copsat l’interès i la motivació per a 
participar en l’espai. 

 
A nivell dels infants no hem tingut cap problema, la relació s’ha donat d’una 
manera o d’una altra en funció de la seva edat i la gran majoria d’ells han après 
a conviure amb els demés amb naturalitat. Ha estat interessant tenir-los junts 
per a poder treballar amb els adults el respecte a les altres maneres de fer, els 
límits, la violència, o el compartir.    

 
També és interessant destacar el paper que han tingut en la segona part de 
l’any –el grup de setembre a desembre- els germans grans de les famílies. 
S’han donat tres casos en què les mares tenien més fills grans (d’entre 3 i 4 
anys) fet que ha implicat que s’afegissin a la dinàmica habitual de l’Espai 
Maternoinfantil en dies especials com són les vacances escolars de Nadal.  
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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 van ser 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. 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 2012 Educar en la igualtat de 

Gènere 
Lourdes García 

Educadora Social del 
CIRD 

20 de gener Psicomotricitat Mireia fisioterapeuta del 
CDIAP 

16 de febrer Desenvolupament de 
l’infant el primer any de 

vida 

Dra. Isabel Torras 
psicòloga de la Fundació 

Pere Tarrés 
22 febrer Què es l’osteopatia? Arantxa osteòpata de la 

Fundació Escola 
d’Osteopatia de Barcelona 

5 de març La importància de la son Oriol Mercadé psicòleg de 
la Clínica Dr. Estivill 

23 març Dermatitis atòpica Dra. Eulàlia Baselga 
Hospital de Sant Pau 

3 d’Abril Planificació Familiar 1a. 
part 

Eva Vela llevadora del 
Cap de Manso 

17 d’abril Planificació Familiar 2a. 
part 

Eva Vela llevadora del 
Cap de Manso 
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16 de maig Les cures als nostres fills Cecilia infermera del CAP 
Erasme Gener 

13 de juny Manualitats: Decoració de 
caixes 

Rosa Olmos de “El 
Plumier de Maria” 

7 de novembre Com aprenen els nostres 
fills? 

Amparo Porcel 
Treballadora Social 

d’EQMON 
Novembre Els drets dels infants Montse Cuso Treballadora 

Social de la Sindica de 
Greuges 

12 Desembre Manualitats: Decoració de 
Nadal 

Rosa i María de “El 
Plumier de Maria” 

 
6. Treball en xarxa i coordinacions 
 
6.1. Pla de Visites per donar a conèixer l’EMI 
 
Atès els bons resultats assolits l’any anterior, pel que fa al pla per donar a 
conèixer l’EMI,  durant l’any 2012 s’ha continuat duent a terme el Pla de Visites 
i la tramesa d’informació per tal d’ampliar el ventall i nombre d’entitats amb qui 
l’EMI estableix contacte per tal de ser un recurs per a altres serveis 
d’atenció a les dones i infants.  
 
Seguint el mateix patró que l’any passat s’han fet visites i s’ha tramés 
informació desprès del contacte telefònic fet prioritàriament per la treballadora 
social.Enguany s’ha donat prioritat a les visites als CDIAP que no havien estat 
contactes en anys anteriors. Les visites, reunions i tramesa d’informació a 
aquests serveis han estat 9. 
 
Igualment s’han visitat nous Centres de Serveis Socials no visitats en anys 
anteriors. S’han fet 10 visites. 
 
Finalment s’han visitat altres entitats que treballen amb famílies amb infants de 
0-3 anys. En total s’han visitat: una entitat. 
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Excepcionalment i degut al baix moviment d’entrada durant els mesos de 
setembre i octubre, es va decidir fer una prospecció entre els referents dels 
diversos serveis per tal d’esbrinar les necessitats actuals de les famílies a les 
quals atenen i conèixer si hi havia algun desajust entre la proposta oferta per 
EQMON i aquestes. Per això la coordinadora i l’ES varen fer trucades 
telefòniques, amb un resultat de 22 trucades amb resposta.  

CDIAP: 9 
Entitat Zona 
SAP-ALGAMA Districte Horta Guinardó 
Centre d’atenció Primerenca ASPANIAS Dreta Eixample, Sagrada 

Família, Fort Pienc 
Unitat de tractament d’estimulació precoç 
Fundació Eulàlia Torras de Beà 

Districte de Gràcia 

ASPACE, Centre Pilot Arcàngel Gabriel. Unitat 
de Tractament d’Estimulació 

Districte Sants-Montjuic 

CDIAP-RELLA Districte Sant Andreu 
EIPI CIUTAT VELLA Districte Ciutat Vella 
EIPI NOU BARRIS Districte Nou Barris 
CDIAP-EDAI Les Corts Barri Les Corts, San Ramon, 

Maternitat, Pedralbes, Sarrià 
CDIAP-EDAI Sant Martí Districte Sant Martí 
SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA CIUTAT: 10 
Entitat Zona 
CSS Raval-Nord (Erasme Janer) Districte Ciutat Vella 
CSS La Marina Districte Sants Montjuic 
CSS Cotxeres de Sants Districte Sants Montjuic 
CSS Maternitat-San Ramón (Zona Oest) Districte Les Corts 
CSS Camp d’en Grassot-Gràcia Nova.   Districte Gràcia 
CSS Garcilaso  
CSS Poblenou  
CSS St. Martí – Verneda  
CSS El Parc – Vil·la Olímpica  
CSS Nova Esquerra Eixample  
ALTRES ENTITATS 
Centro Exil                                                                         Districte Gràcia                             



MEMÒRIA  2012 
	  
	  
	  

27 
EQMON, associació pel Quart Món 

 
	  
	  

La majoria van contestar que degut a la situació econòmica actual a les famílies 
se’ls ajuda principalment en situacions de desnonament, alimentació, pagament 
de rebuts, i recerca de feina. Tenen en compte el nostre recurs i el veuen molt 
necessari però es veuen desbordats davant les demandes més urgents. Al 
mateix temps que fèiem les trucades, començàvem a tenir peticions de 
derivacions. 
 
6.2 Treball en equip 
 
L’equip educatiu d’EQMON l’han format durant la major part de l’any 3 
professionals,que han estat acompanyades per un equip de persones 
voluntàries (concretament 5 persones en l’Espai Maternoinfantil) i professionals 
externs que han donat suport en tasques diverses. A mes d’octubre de 2012 
s’incorpora a l’equip una nova treballadora familiar, figura que ja havíem tingut 
en anys anteriors. En aquest cas, tal i com ja hem comentat, es tracta d’una 
antiga usuària de l’Espai Maternoinfantil. 
 
A més, l’EMI compta amb uns professionals externs que donen suport tècnic a 
les funcions diàries i que són d’entitats que aporten ajuda tècnica al servei. Són 
la psicòloga del CDIAP de la Fundació Catalana Síndrome de Down que fa 
seguiment a l’equip fent repàs dels casos i donant pautes educatives per als 
infants i 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. Al mateix temps es treballa de forma molt coordinada amb una 
llevadora del CAP Manso, qui s’encarrega de l’atenció ginecològica d’algunes 
mares així com amb l’equip de vincles, entitat que ens fa arribar material quan 
així ho precisem. L’equip de l’EMI valora molt positivament aquest treball que fa 
amb aquests altres professionals esmentats. 
 

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

§ Responsable de l’Associació i coordinadora: gestiona el 
funcionament general del centre, fa el seguiment del voluntariat, 
s’encarrega de la comunicació de l’entitat: dinamitza la redacció de 
documents, projectes i memòries, fa recerca i captació de fons, 
relacions amb socis i col·laboradors, i coordina les accions entre tots 
els professionals.  
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§ Treballadora social: és la responsable del pla de visites, 
representant d’EQMON a la Xarxa dels Drets dels infants, fa la 
supervisió i es membre actiu de l’equip educatiu. Responsable de 
l’Espai de Guarda.  

 
§ Educadora social: és la responsable del desenvolupament diari de 

l’Espai Maternoinfantil; fa l’acompanyament i dinamització grupal; 
disseny, execució i avaluació de les activitats i el seguiment 
individualitzat a les famílies, també s’encarrega coordinacions amb 
els professionals referents i del seguiment dels educadors socials en 
pràctiques.   

 
§ Treballadora familiar: és la responsable de la intendència, 

l’acompanyament diari en les tasques del quotidià de 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. 
 
Durant la major part de 2012 no es va poder disposar de la treballadora familiar 
per la finalització del conveni amb Càritas, no obstant apuntant a la millora de la 
intervenció que es fa i fent un esforç econòmic important, la junta d’EQMON va 
decidir a mes de juliol recuperar aquesta figura cobrint-ne les despeses 
necessàries de la incorporació de la professional. La valoració a final de 2012 i 
durant la redacció d’aquesta memòria és molt bona.  

 
Valoració del treball en equip i gestió del coneixement.  
 

El vincle entre les 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 
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.  
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Durant aquest 2012 s’han consolidat reunions mensuals de debat, revisió de 
teoria i discussió de llibres, treballant així l’ideari d’EQMON i l’actualització del 
punt d’avaluació del PEC. Aquestes reunions es valoren molt positivament, 
doncs han suposat un treball intens però a la vegada molt engrescador i 
gratificant i han permès una millora significativa del treball reflexiu de totes les 
professionals i una important construcció conjunta del coneixement.  

 
També s’ha consolidat la redacció d’actes trimestrals de les reunions de final de 
trimestre.  

 
La discussió de l’ideari mereix un esment especial, i s’ha fet seguint la 
seqüència següent: 
 

1. Pluja d’idees de temàtiques i conceptes que es treballen a l’EMI. 
2. Enumeració dels autors o conceptes referents dels quals es vol fer 
recerca. 
3. Lectura individual per part de les professionals sobre els referents 
teòrics diversos. 
4. Discussió de conceptes i idees clau. 
5. Redacció dels punts diversos de l’ideari havent-nos-els repartit. 
6. Lectura i revisió dels punts escrits per totes les membres de l’equip i 
consens final sobre el redactat. 
 

En el moment de tancament d’aquesta memòria, el document està essent 
corregit per tal de sortir de forma definitiva al llarg de les pròximes setmanes.  

 
6.3 Coordinacions de casos  

 
Al llarg d’aquest 2012 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. 
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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 via 
correu electrònic o telefònic continuat amb els treballadors socials o educadors 
socials. Cal destacar 2 casos amb molt bon pronòstic des de l’inici i que tan 
sols han requerit algunes coordinacions per telèfon o per correu electrònic.  
 
En 3 dels casos atesos durant l’any 2012 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 d’EQMON i un tercer recurs implicat en algunes de les 
famílies. Una d’aquestes reunions, es va fer en un altre espai però 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 dues 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 però que finalment ha finalitzat abans del previst.  

 
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 han pogut 
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. 
Concretament s’han realitzat 11 informes de sortida durant el 2012.  

 
Caldria fer un esment important a les coordinacions telefòniques que s’han fet 
amb els pediatres i/o infermeres referents, amb les quals en dos casos han 
estat molt habituals. També destacaríem un cas significatiu en què després 
d’una derivació nostra a un CDIAP es va mantenir un contacte mensual per a 
establir pautes concretes d’actuació i fer un bon traspàs de la informació amb la 
treballadora social i amb la psicòloga del centre. 
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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 diverses Borses d’oportunitat 

a dones-usuàries de  l’EMI per tal d’iniciar o reprendre els estudis. 
 
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. 

 
Ø Fundació Escola d’Osteopatia de Barcelona  va signar un conveni amb 

EQMON per poder oferir a les seves famílies el SERVEI DE PEDIATRIA 
SOLIDARIA: es un projecte que vol fer arribar l’osteopatia als infants amb 
famílies o entorns que tenen limitacions a nivell socio-econòmic per poder 
accedir a una disciplina (l’osteopatia), que en aquests moments es privada 
dins del sistema sanitari de Catalunya, tot i que demostra la seva eficàcia en 
la millora de la salut integral de la persona. És per això que és fonamental 
fer accessible als infants que ho necessitin, els beneficis per a la seva 
qualitat de vida. 
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Ø Servei de Famílies Col·laboradores (SCF): El Servei de Famílies 

Col·laboradores és un recurs per a les famílies que temporalment no poden 
ocupar-se d'algun dels seus fills o filles. L'Ajuntament col·labora amb elles a 
trobar una altra família propera que durant un temps limitat ajudi a atendre 
els infants. 

 
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 és  membre de  la Xarxa dels Drets dels infants (Xarxa DI) des 
d’abril de 2011. Aquesta xarxa té la finalitat d’ 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. 

EQMON ha pres part activa en totes les activitats de la Xarxa DI amb la 
presència de la treballadora social en les reunions plenàries i en la comissió 
de comunicació, assistint a les reunions mensuals, preparant la Festa de 
celebració del Dia Universal de la infància, del 20 de novembre que aquest 
any  es celebrà el dia 17 de novembre al Parc de la Ciutadella, i 
especialment en la presentació de la web de la Xarxa i el banc de recursos, 
el 8 de novembre  a l’Escola Costa i Llobera de Barcelona. 
També van col·laborar com a voluntaris actius durant la celebració de la 
Festa, 2 voluntaris, 1 alumna de pràctiques, la coordinadora de l’Espai 
Maternoinfantil i la treballadora social. 
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7. Voluntaris i estudiants d’Educació Social en pràctiques  
 

7.1 Equip de voluntaris 
 
Durant el 2012 s’incorporen 6 voluntaris nous, tres d’ells continuen en el curs 
2013. La resta forma part del grup de voluntaris que ja tenim consolidat des de 
l’inici de l’Espai Maternoinfantil, son en total 11 voluntaris (9 noies i 2 nois). 
 
L’equip s’estructura de la següent manera: 

 
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. Han sigut cinc. 

 
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, tasques administratives, i classes de 
cuina. Han sigut tres. 

 
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. Han sigut dos. 

 
Ø Voluntariat de cap de setmana:Participen a la Festa de la Infància 

i a d’altres sortides que es fan en cap de setmana. Ha sigut un. 
 
 
Tipus de Petició Núm. Candidats Entrevista Incorporació 

Anunci Borsa 
Voluntaris. Cat 

9 3 1 

Web, correu 
electrònic, 

trucada 

8 4 2 

Entorn associació 3 3 3 
Totals 20 10 6 

 
Per les tasques administratives vàrem fer la recerca a través de la Federació 
Catalana del Voluntariat, per aquesta via ens van arribar 9 peticions que van 
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ser ateses mitjançant una trucada per fer un primer filtratge i en cas d’encaixar 
poder concertar una entrevista.  Només tres van arribar a fer l’entrevista, al fer 
la trucada ja van quedar eliminats, per no encaixar amb l’horari, el tipus de 
feina, etc...També ens han arribat via trucada o per correu electrònic peticions 
de persones que ens havien conegut per la web o a través de la Universitat 
Blanquerna i de la Pere Tarrés. Aquestes han sigut vuit, de les quatre 
entrevistes han entrat la mitat.  I pel “boca-orella” entre l’entorn de l’associació 
s’han incorporat tres. El perfil dominant es gent entre 20 i 40 anys que estan 
fent recerca de feina i mentrestant busquen fer un voluntariat per adquirir 
experiència i no estar parats. Les baixes produïdes durant l’any han sigut 
degudes al fet d’haver trobat feina i a un canvi de ciutat de residencia. La 
coordinadora de l’associació és la referent del grup de voluntariat. 

 
L’acolliment del nou voluntari 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.  

 
En cas d’adequar-se al perfil de voluntari que busquem, procedim a la 
incorporació i 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. 
De forma setmanal es fa un seguiment i acompanyament del voluntari amb 
l’objectiu de que acabi vinculant-se a l’associació. 
 
Formació: La Isabel Torras psicòloga de la Fundació Pere Tarrés va ser 
l’encarregada de donar la sessió de formació al voluntariat, que va consistir en 
parlar del rol que representa el voluntari, de les seves capacitats, de la 
importància que té la seva feina i de la vinculació que es genera amb tot el 
grup. 

 
Avaluació: Després de la sessió formativa se’ls va passar un qüestionari d’ 
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 respecta al recurs. Entenem que és per això 
que continuem gaudint d’un equip de voluntariat fidel i compromès en la seva 
tasca. 
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Tancament: 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 un recull de fotografies…, perquè tinguin un record de la seva 
estada a l’EMI. 
 
7.2 Estudiants d’Educació Social en pràctiques 
 
Aquest 2012 ha significat la consolidació de la participació d’alumnes en 
pràctiques al nostre recurs. Durant els primers mesos de l’any, de gener a abril, 
una alumna de 3r del grau d’Educació Social ha realitzat les seves pràctiques a 
l’EMI assolint un grau d’implicació elevat i havent treballat un volum important 
de continguts teòrics, metodològics i actitudinals. Aquesta alumna va seguir 
vinculada a l’espai com a voluntària fins a finals del curs. Una segona estudiant, 
en aquest cas de 3r de la Diplomatura, ha acabat la seva formació amb les 
pràctiques a l’EMI, participant a un nivell elevat en les reunions diverses, 
aportant idees i reforçant aspectes qualitatius importants de la seva intervenció.  
 
Degut al bon funcionament d’aquests processos i sobretot al reconeixement de 
l’oportunitat que suposen tant per als estudiants com per al propi recurs, vàrem 
decidir el mes de maig de 2012, seguir oferint l’oportunitat de les pràctiques als 
estudiants de la Universitat Ramon Llull- Facultat d’Educació Social i Treball 
social Pere Tarrés això sí. amb una única plaça de 3r de grau.  
 
A l’octubre de 2012 s’ha incorporat una nova alumna de pràctiques, amb qui 
s’ha realitzat una planificació dels processos a dur a terme com són: 
aproximació a la documentació tècnica i ideològica del recurs, reconeixement 
de les característiques del col·lectiu atès, reflexió sobre les tasques de 
l’educador, participació en les diverses reunions de treball i implicació en els 
projectes de treball familiar. S’ha fet una primera avaluació del procés i s’ha 
impulsat la millora d’alguns aspectes d’implicació i iniciativa, així com s’ha 
reconegut l’afany de discussió, aprenentatge i reflexió que té l’alumna. També 
s’han mantingut contactes específics amb els professors pertinents per tal de 
fer un bon seguiment de l’alumna. En aquesta línia seguirem treballant durant 
la resta del curs actual.  
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8. Comunicació 
 
 
EL BLOC 
 

Com a novetat a l’octubre vàrem presentar el BLOC de l’associació per poder 
difondre informació relacionada amb l’actualitat, articles i notícies d’interès amb 
la finalitat de tenir informats als nostres col·laboradors i provocar el seu feed-
back, saber què pensen, copsar la seva opinió i mantenir amb ells una 
conversa. Una eina fàcil d’usar per l’administrador i per el lector que ja s’ha 
subscrit rebrà per mail l’avís del nou “post”.  

 
http://www.eqmon.worpress.es 
 
FACEBOOK 
 

L’altra novetat, doncs no ens podíem quedar fora de les xarxes socials, es la 
Pàgina del Facebook on de forma setmanal anem explicant i il·lustrant les 
activitats que fem a l’EMI. En ser una pagina pública arriba a molta gent que 
deixen comentaris en el mur i de forma setmanal rebem les estadístiques de les 
visites rebudes. Es una plataforma de comunicació i difusió rapida i immediata. 
Un únic administrador es el que controla el seu bon ús. 

 
https://www.facebook.com/EqmonAssociacioPelQuartMon 
 
 
ARTICLES 
 

“La intervenció socioeducativa en petita infància i famílies vulnerables: anàlisis 
dels projectes espais familiars 0-3 anys del programa Caixa Proinfància”.  
Autors: Núria Capdevila Seix i Jordi Longás , publicat a la Revista Educació 
Social d’Intervenció Socioeducativa de la Fundació Pere Tarrés núm. 52. 

http://www.raco.cat/index.php/EducacionSocial/article/view/263420 
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9. Els nostres comptes 
 
D’on vénen els recursos gestionats per EQMON?  
 
INGRESSOS   2012   DESPESSES   2012 
Fonts 
Privades               
Socis i donants   25%   Recursos Humans 63% 

Esdeveniments   14%   
Compres i 
subministraments 17% 

Entitats 
Privades   30%   

Lloguers, Assegurances, 
altres 21% 

Fonts 
Publiques               
Ajuntaments, Generalitat,.. 30%           
Interessos financers 1%           
                  
Total (Euros)   43.254,00 €          41.106,00 €  
	  
	  
INGRESSOS 
Fonts privades: correspon a les quantitats aportades per: 
 

a) 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. 

 
b) Entitats privades com entitats financeres i fundacions privades com la 

Fundació Privada Casa de la Misericòrdia. Aportacions fetes 
principalment per Fundació CEPB “la Caixa” a través del seu programa 
Proinfancia.  

 
c) Esdeveniments: aquest any 2012 vam poder fer dos esdeveniments, per 

Sant Jordi, les Roses pel Quart Món, i també un curs de conducció amb 
Audi. L’any 2013 esta previst fer de nou un concert aniversari. 

 
Fonts públiques: durant l'any 2012 es varen comptabilitzar les següents 
subvencions per part de les administracions públiques, algunes d’elles 
concedides l’any anterior: Diputació de Barcelona: 1.034 €, Generalitat de 
Catalunya: 12.000 €......  
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On van destinats aquests recursos? 
 
Despeses 
 
Recursos humans: La despesa principal correspon a la nòmina i seguretat 
social de l’educadora social. Es va tenir que prescindir de la Treballadora 
Familiar per manca de recursos, però a finals d’any es va valorar la possibilitat 
de incorporar de nou una TF per poder donar més suport a l’educadora social i 
completar les necessitats d’aquest recurs, i es va contractar a una de les mares 
que havia sigut usuària de l’Espai Maternoinfantil i que s’ha estat formant 
gràcies a la beca atorgada per la Fundació Maite Iglesias.  
 
La reducció de despesa es degut a la manca durant uns mesos de la 
treballadora familiar així com a aturar els serveis d’un professional autònom per 
poder accedir a més convocatòries d’ajuts de les administracions públiques i 
fundacions privades, que ara gestionem internament.  
 
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. La despesa ha sigut força estable, en línia amb l’any 2011 i la previsió 
del 2012.  
 
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 
despesa esta en línia amb la previsió en valor absolut. 
 
Tenint en compte les dificultats econòmiques que travessen totes les entitats 
del tercer sector, l’any 2012 has estat un any de consolidació econòmica de la 
entitat, amb menors ingressos degut a la temporalitat de las aportacions de 
Fundacions privades, però amb un increment de fonts publiques i bona gestió 
de les despeses.  
 
Es molt positiu la distribució de fons de ingressos de forma equilibrada entre 
particulars, Fundacions privades i Fonts publiques. Cadascuna de les fons 
esmentades aporta 1/3 dels ingressos, el que permet reduir la dependència 
d’una o dues fons, i donar millor estabilitat financera al projecta. 
 
Els ingressos de l’any 2012 estan en línia amb la previsió de primers d’any, i tot 
i ser inferiors al 2011, son molt propers a les despeses anuals, fet que permet 
preveure la continuïtat del projecta per l’any 2013, any que hem previst  
increment de despeses degut a la presencia per tot l’any de la treballadora 
familiar, així com increment de aportacions de fundacions privades amb 
sol·licituds en curs.  
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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. 
 
 
10. Agraïments 

 
Perquè el projecte sigui una realitat, hem de tenir en compte l’esforç i la 

dedicació de les persones que treballen i dels voluntaris per el seu 
recolzament i compromís. Moltes gràcies!. 

 
L’altre recolzament imprescindible son les persones que en moments 

difícils com els que estem vivint ara fan les seves aportacions econòmiques. A 
tots els socis i donants. Moltes gràcies!. 

 
A la col·laboració dels professionals en els diferents tallers formatius que 

amb la seva acció ens ajuden a reforçar la nostra missió. Moltes gràcies!. 
 
A les empreses i particulars que han participat dels esdeveniments 

celebrats com les Roses pel Quart Món, i el curs de conducció AUDI. Moltes 
gràcies!. 

 
També a les organitzacions no lucratives, universitats, entitats públiques 

i fundacions per la seva col·laboració: 
 
Entitats 

v Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat 
Ramon Llull). 

v Parròquia Mare de Déu de la Medalla de la Miraculosa 
v Institut Català de la Dona: Centre d'Informació i Recursos per a 

les Dones (CIRD) 
v Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) 
v SAND, Consultoría e Innovación Social 
v Escola Bressol Hospital Vall Hebrón 
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Entitats públiques 
v Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i 

Família, DGAIA i Secretaria de Famílies 
v Ajuntament de Barcelona 
v Diputació de Barcelona 

 
Fundacions privades 
 

v Fundació Casa de la Misericòrdia de Barcelona 
v Obra Social “la Caixa” 
v Fundació Banc dels Aliments 

 
 

MOLTES GRÀCIES! per fer que l’Espai Maternoinfantil d’EQMON 
associació pel Quart Món pugui seguir acollint més famílies en el futur. 
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11. Reptes de futur 
 

 Consolidar l’espai de teràpia familiar. Com un espai d’interacció 
valuós entre mare-fill i amb l’acompanyament de la psicòloga infantil que 
ajuda a l’adult a reconèixer les dificultats del nucli i a encarar propostes 
de millora. L’espai es dóna els divendres, en sessions individualitzades 
de 45 minuts.  
 

  Donar major importància i especificitat al taller de massatge 
infantil. Donat que estan demostrats els beneficis d’aquestes pràctiques 
cal sistematitzar les sis sessions òptimes en espais preparats i 
temporalitat real.  
 

 Treballar per la incorporació d’un grup de mares al setembre i així 
millorar l’aprofitament del recurs. Tot i que aquest any ja s’han fet 
accions concretes per a aconseguir-ho, valorem que cal reformular-les i 
sobretot reajustar-les en el temps. L’objectiu principal és arribar als 
treballadors socials referents per a que ens tinguin en compte si 
detecten alguna família amb certes necessitats d’aquests tipus.  
 

 Augmentar les ajudes i recursos públics de l’administració. Guanyar 
presència en els ajuts públics, assegurar les subvencions que ja rebíem i 
augmentar el nombre d’administracions a les quals en demanem.  
 

 Diversificar les tasques de la Xarxa per tal d’optimitzar els recursos 
i els professionals disponibles. Afavorir la multiplicitat d’accions de la 
Xarxa dels Drets dels Infants, mantenint la Festa com a data especial 
però desenvolupant al mateix temps nous processos en favor dels drets 
dels nens i nenes.  
 

 Aprofitar al màxim els convenis de col·laboració establerts. 
Aprofitant els convenis signats amb diverses fundacions de temàtiques 
específiques es vol potenciar l’ús i aprofitament d’aquests recursos per 
part de les famílies.  
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12. Testimonis 
 

Ø .	  ¿Qué te aportó el Materno? 
 

P.M.:  Muchas cosas. Buena relación con todas las madres.  Confianza 
con Núria, con la educadora, con la psicóloga. 

 
Ø ¿Qué recuerdas de aquí? 

 
P.M.: Cuando jugábamos, cuando compartíamos con las madres. Los 

buenos ratos, agradable. 
 

Ø  Una cosa buena y una mala…. 
 

P.M.: La buena para mí ha sido una segunda casa, me he sentido como 
en casa. La mala, cuando nos discutimos con las madres. 

 
Ø ¿Cómo fue la despedida? 

 
P.M.: Triste.  Me hubiera gustado quedarme un poco más porque Sergi 

confiaba en ustedes,  pero todo tiene su tiempo. 
 

Ø  ¿Qué extrañas? 
 

P.M.: Uhh!!  Un montón de cosas!  Cuando venía con Sergi.  La relación 
más cercana con Núria.  Extraño venir diariamente. 
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13. Escrit del president 
 
Ara fa quatre anys que va néixer la idea de crear el projecte de l’Espai 
Maternoinfantil. En el tercer any de funcionament, podem dir amb satisfacció 
que hem viscut la consolidació del projecte amb gran il·lusió i es amb aquesta 
il·lusió i dedicació de totes les persones que hi formem part la que ha fet 
possible que ara sigui una realitat. 
 
L’any 2012 ha estat un any de consolidació de l’Espai Maternoinfantil en tots 
els aspectes: La continuïtat de l’equip humà, el increment de les relacions amb 
altres associacions i  les aportacions econòmiques de persones i entitats que 
coneixen i creuen en el projecte... fan possible una feina ben feta que s’ha 
traduït en la introducció de mes activitats i tallers, allargar la durada de estada 
de les famílies, oferir suport i recolzament en altres àmbits per ajudar a suportar 
i superar situacions difícils. Tot plegat, una petita mostra de solidaritat en un 
món trasbalsat. 
 
Diuen que arribar es difícil però encara ho es mes mantenir-se. Es per això que 
encarem els propers anys amb el convenciment de que la feina tan sols a 
començat i us puc assegurar que tenim la força i la il·lusió necessària per acollir 
i acompanyar moltes més famílies durant molts més anys. 
 
Moltes gracies i per molts anys!! 
 
 
Rafael Patxot Cardoner 
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