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1. Qui som?  
 
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. 

 
Junta Directiva 

 
PRESIDENT:  Rafael Patxot i Cardoner 
VICEPRESIDENT:  Jaime Agustín i Justribó 
SECRETARI:  Jordi Martorell de la Capilla 
TRESORERA:  Núria Ametlla i Culí  
VOCALS:                      Carmina Valiente i Llauradó i Miguel Campo 

Güerri 

Equip humà (*) 
 

Responsable associació i coordinadora EMI Núria Ametlla 
Educadora social      Núria Capdevila 
Treballadora familiar     Claudia Ramos  
Treballadora social  Amparo Porcel 
Psicòlogues Isabel de Villasante i 

Montse Torres 
 
Voluntariat   
Montse B., Carmen, Núria S., Montse P., Ana, Natalia, Sara, Eva,

 Dolores, Montse V. i Xavier. 
 
 
 
 
 
 

(*) Aquest any hem incorporat com a treballadora familiar  una antiga usuària de 
l’Espai Maternoinfantil del curs 2010/11,  i una psicòloga familiar per donar atenció 
psicoterapèutica individualitzada a les famílies de l’Espai Maternoinfantil.  
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2. Què fem?  
 
L’Espai Maternoinfantil (EMI): 

 

- 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 maternes i paternes  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 més petits  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. 
3. Població destinatària atesa 

Nombre de famílies partícips i derivació durant aquest any 
Tipus de servei derivant Nombre de 

mares/pares 
Nombre de 
fills 

Serveis socials d’atenció primària (CSS) 
 

2 3 

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

1 1 

Càritas Diocesana 
 

2 2 

Associació Benestar i Desenvolupament 
(ABD) 
 

1 1 

ASPACE 1 1 

Residències maternals o cases 
d’acollida 

1 1 

Serveis socials de l’Hospitalet de 
Llobregat 

1 1 

TOTALS 9 * 10 

* Hem d’afegir-hi les 7 famílies que acaben el curs 12/13 el mes de juliol del 2013. 
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Nacionalitat i barri de procedència de les famílies  
 
Nacionalitat Mares, pares i fills 
Colombiana 2 
Equatoriana 2 
Espanyola 4 
Italiana 2 
Marroquina 4 
Pakistanesa 3 
Nicaragüenca 2 
 

Barri/Districte Famílies 
Esquerra de l’Eixample  1 
Horta 1 
Sant Martí 1 
Sants-Montjuïc 4 
Poblenou  1 
L’Hospitalet de Llobregat 1 
 
Edat de les famílies ateses 
 
Edat Fills Mares/Pares 
De 0 a 6 mesos 5  
De 6 a 12 mesos 3  
De 12 a 24 mesos 2  
Menors d’edat  1 
De 18 a 20 anys  1 
De 21 a 25 anys  2 
De 26 a 30 anys  1 
De 31 a 36 anys  4 
 

Llista  d’espera 
 
Durant l’any 2013 hem rebut 35 peticions d’entrada,  13 de les quals no es 
poden dur a terme  per manca de la fitxa de derivació i 8 són les famílies que 
s’incorporen en el curs 2013-14. Les 14 restants es mantenen a la llista i  
entraran quan hi hagi  una vacant 
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4. Intervenció: activitats diàries de suport a les famílies 

 
Durant el 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.  
El dia s’ha estructurat de la manera següent: 
 
Rebuda: és un espai d’intercanvi informal, en el qual  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. Alguns exemples: experimentació, panera dels tresors, ampolles 
sensorials, joc heurístic, sortida al parc, psicomotricitat, taller de música. 
 
Cura diària de l’infant:  s’acompanya les famílies en les estones 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.  
 
Taller amb les mares: activitats de relaxació i consciència corporal, català i 
castellà, informàtica, costura i manualitats i l’assemblea grupal. 
 
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  cuina un plat típic del seu país. 
Aquesta activitat té molt d’èxit, i la majoria de dies totes les famílies es queden 
al dinar conjunt i se senten molt satisfetes i orgulloses cuinant els seus plats.  
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Sortides culturals 

Durant l'any 2013 s'han fet  diverses sortides amb les famílies, que  han tingut 

per objectiu enfortir el sentiment de grup, oferir alternatives d'oci adequat i sa  i 

contribuir al vincle i la relació mare-fill en un context diferent de l'habitual.  

• 1  sortida a l'Auditori de Barcelona, dins el programa Apropa cultura, per  

veure una obra de teatre dirigida a infants de 0 a 3 anys 

• 1 sortida per Sant Jordi, en què hem passejat  pel barri i hem acabat al 

Parc de l'Escorxador 

• 1 sortida de final de curs a la piscina del Parc de la Creueta del Coll 

• 1 sortida a la muntanya de Montserrat, organitzada pel programa 

Proinfància de La Caixa 

• 1 sortida de Nadal pel centre de Barcelona, per  veure el patge reial, 

pessebres i els gegants de la ciutat 

 
 
Espai de Guarda 
 
L’Espai de Guarda s’ha mantingut durant el 2013, divendres al matí de 9.30 a 
13.30 h, i s’ha dedicat  el temps a jugar,  dinar i fer la migdiada. L’Espai va a 
càrrec de voluntaris, la treballadora familiar i la treballadora social de l’EMI. 
 
Han utilitzat aquest Espai una mitjana de 4 infants per dia, si bé, segons els 
moments de l’any (de setembre a novembre) l’assistència ha estat desigual. 
Durant l’estona de l’Espai de Guarda l’educadora social ha fet  les tutories 
individualitzades amb les famílies. 
 
Famílies de continuïtat 
Cal destacar la feina  de sistematització i consolidació que s'ha fet d'aquest 

projecte durant l'any 2013. Ha estat  aquest any que l'equip educatiu ha 

detectat la necessitat d'establir espais oberts per a les famílies vinculades al 

recurs durant els anys anteriors, per tal que puguin participar en activitats 

esporàdiques i mantenir així el vincle i el punt de suport que els suposa 
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EQMON. Per això, el mes de  juny de 2013 es dissenya el projecte Famílies de 

continuïtat.  

Durant l'any 2013 s'hi han adherit*:  

• 4 famílies de gener a juliol 

• 6 famílies de setembre a desembre 

* Considerem en aquest punt les famílies que han participat en més d'una 

activitat o en una activitat de forma continuada, i no aquelles que han vingut de 

forma molt esporàdica durant el curs.  

 

 Han participat concretament en les activitats següents:  

9 famílies Tutories i/o espais individuals d'atenció amb l'educadora 

2 famílies Cursos de formació subvencionats a partir del conveni 

d'EQMON amb la Fundació Maite Iglesias Baciana 

9 famílies Tallers formatius de professionals externs 

7 famílies Dinars dels dijous 

4 famílies Espai d'atenció psicològica individual 

2 famílies Espai d'atenció psicològica grupal 

13 famílies Festes a EQMON (Pasqua, cagatió, final de curs...) 

 
 

5. Activitats formatives periòdiques  
 
Les activitats formatives periòdiques pretenen ser un suport dels coneixements 
i habilitats que es treballen diàriament a l’Espai Maternoinfantil.  
 
A partir de les demandes observades o expressades per les famílies i també a 
partir dels gustos i interessos, l’equip educatiu busca professionals externs que 
ens en puguin parlar de forma més extensa.  
 
Durant aquest any, s’han dut  a terme 13 tallers de 60 minuts cadascun de 
temàtiques diverses: 
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TEMA ENTITAT/PROFESSIÓ 
Què és el Servei de Famílies Col·laboradores? Servei de Famílies 

Col·laboradores 
Ajuntament de BCN 

Per a què serveix l’osteopatia? Fundació Osteopatia de 
BCN 

Trucs per maquillar-nos Esteticista 
Per què es important dormir? Clínica Dr. Estivill 
L’alimentació dels infants Associació Catalana de 

Dietistes i Nutricionistes 
Planificació familiar 1a i 2a part Llevadora CAP de Manso 
Els beneficis dels massatges infantils E. S. EQMON 
Prevenció i cura de les malalties més comunes Infermera CAP del Gòtic 
Cicle Escola de Pares: Desenvolupament 
infantil 

Psicòloga EQMON 

Fem exercici físic? Fisioterapeuta 
Com podem explicar contes? Contacontes  
Cançons i contes vivencials Mestre 
 
 

6. Treball en xarxa  
 

Coordinacions de casos 
 

Els objectius principals de les coordinacions de casos són compartir la visió que 

tenim els professionals del funcionament de la família; establir prioritats de 

treball conjunt; comprendre el paper que hi té cadascú i reorientar-lo en les 

direccions pactades, conèixer més de prop la realitat de la família i consensuar 

aspectes de futur que puguin sorgir. Es tracta de reunions i trucades molt útils 

que permeten oferir una atenció més integral i coherent amb la família.  
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Durant l'any 2013 s'han dut a terme  més de 50 coordinacions,  el 43% de les 

quals han estat telefòniques; el 40%, correus electrònics  i la resta,  trobades 

específiques:  5 reunions de coordinació.  

La freqüència de coordinacions  és diversa i depèn molt de cada cas. El mínim 

de coordinacions són de 3 en tot el procés d'estada a l'Espai Maternoinfantil; el 

màxim és variable, se n'han arribat a fer més de 15  en els casos més 

complexos.  

Els professionals d'EQMON estan convençuts de la idoneïtat i la importància 

d'aquestes trobades, i per això sempre que ha estat possible s'ha facilitat la 

trobada als locals de l'Espai Maternoinfantil o de l'entitat/institució referent.  

 
Pla de visites per donar a conèixer l’EMI 
 
Enguany, la campanya per fer conèixer l’EMI s’ha fet sobretot per correu 
electrònic, recordant a les entitats ja visitades els nostres serveis: s’han enviat 
la memòria,  articles i altres informacions sobre l’atenció a la petita infància.  
 
Les visites fetes els anys anteriors van donar fruit, i durant el 2013 hi ha hagut 
llista d’espera de famílies;  per tant, només s’han fet dues visites, tenint en 
compte que l’Hospitalet té zones properes a l’Espai:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ENTITATS 
Nom Zona 
Serveis Municipals Infància. Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat 

Hospitalet de Llobregat 

EAIA del Guinardó Guinardó. Barcelona 
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Convenis i adhesions 
 
Ø Formem part de la xarxa d’entitats de Càritas Diocesana de Barcelona 

dins 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. Tallers psicoterapèutics grupals i individuals i centres materns 
infantils. 

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. Està dividit en xarxes, i nosaltres formem part de la Xarxa dels 
Drets dels Infants: 

 

v Membres de la Xarxa dels Drets dels Infants de Barcelona 

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 denúncia, assistint a les reunions mensuals i, 
especialment, col·laborant en l’elaboració d’un document “antitòpics” 
sobre l’educació i el dret a l’educació. 

S’ha col·laborat preparant la festa de celebració del Dia Universal de 
la Infància, el 17 de novembre, a l’Estació del Nord de Barcelona i 
també vam col·laborar com a voluntaris actius durant la celebració. 

Ø Formar part de la Taula per a la Infància i l’Adolescència (TIAC) ens va 
permetre signar el Pacte per a la Infància a Catalunya en un acte molt 
solemne al Palau de la Generalitat, amb la presència del president de la 
Generalitat de Catalunya i de la consellera de Benestar Social i Família i de 
les 70 entitats  signants  compromeses  amb els objectius pactats.   

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.  
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Ø Apropa cultura:  programa socioeducatiu adreçat als centres socials que 
treballen amb persones en risc d’exclusió social. Una experiència d’inclusió 
per accedir  a la millor programació de música, teatre i dansa. Educa amb 
l’Art: hem estat escollits per rebre formació i assessorament amb l’objectiu 
de millorar el nostre projecte artístic durant un any guiats pels  professionals 
de les arts de l’Apropa Cultura. 

Ø Federació catalana de voluntariat social: Voluntaris.cat treballa per 
promoure el voluntariat social i reconèixer-ne la  importància com a xarxa 
transformadora, agent promotor de canvis socials i protagonista de l’acció 
entre els més desafavorits. Ha estat una plataforma per donar a conèixer la 
nostra tasca dins el tercer sector i per fer recerca de voluntariat específic. 

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

EQMON per poder oferir a les seves famílies el Servei de Pediatria 
Solidària, un projecte que vol fer arribar l’osteopatia als infants amb famílies 
o entorns que tenen limitacions socioeconòmiques  per poder accedir a una 
disciplina (l’osteopatia) que en aquests moments és 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. 

 
Ø Servei de Famílies Col·laboradores (SFC): El Servei de Famílies 

Col·laboradores és un recurs per a les famílies que temporalment no poden 
ocupar-se d'algun dels seus fills. L'Ajuntament hi col·labora  per trobar una 
altra família propera que durant un temps limitat ajudi a atendre els infants. 
Durant aquest any, tres famílies d’EQMON s’han beneficiat d’aquest 
projecte. 

 
Ø Consorci per a la Normalització Lingüística: acord de col·laboració per a 

l’extensió de l’ús i del coneixement de la llengua catalana. Hem utilitzat  el 
seu Servei de Correcció de textos escrits, i hem rebut informació i 
assessorament dels seus cursos de formació per a persones nouvingudes. 

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

Ramon Llull): conveni de col·laboració per  dur a terme les pràctiques dels 
estudiants d’educació social i treball social. Hem supervisat les pràctiques de 
dues estudiants d’educació social. 
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Ø Institut IMOI d’Odontologia: conveni de col·laboració per oferir serveis 
bàsics de dentista per als infants i els seus pares. Fins a tres mares s’han 
beneficiat d’aquest servei i han pogut fer revisions gratuïtes al dentista. 

 
 

7. Voluntaris i estudiants d’educació social en pràctiques 
Durant el 2013 s’incorporen 4 voluntaris nous, dos dels quals  inicien classes 
de castellà per a les famílies del Marroc i el Pakistan. La tercera persona 
voluntària reforça el taller de costura amb l’altra voluntària responsable del 
taller. Són un total d’11 voluntaris.  Per agrair-los la feina, instaurem el Primer 
Sopar del Voluntariat d’EQMON, el qual va ser un èxit de participació.  
 
El mes de febrer es va impartir una formació sobre les pautes educatives i 
l’ideari d’EQMON en el grup de voluntaris conduït per la treballadora social 
d’EQMON. 
 
Estudiants en  pràctiques 
Durant l'any 2013, a EQMON hem acollit  tres estudiants en pràctiques 

estructurats de la manera següent:   

• Una estudiant de tercer curs del grau d'educació social de la Universitat 

Ramon Llull d'octubre de 2012 a març de 2013.  

• Una estudiant de tercer curs del grau d'educació social també de la 

mateixa universitat ha començat les pràctiques a l'octubre de 2013.  

• Finalment, al desembre de 2013 s'ha incorporat una estudiant 

d'antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, que fa unes 

pràctiques dins una assignatura d'observació de grups.  

 

S’han posat en contacte amb nosaltres tres estudiants d’altres universitats: 
UOC, Universitat de Lleida i Abat Oliva-CEU. 
 
Des d'EQMON es valora molt positivament l'oportunitat de tenir estudiants en 
pràctiques que puguin consolidar els seus aprenentatges a l'Espai 
Maternoinfantil,  i el fet que puguin esdevenir persones crítiques i 
compromeses amb l'entitat i que amb la seva retroacció  ens ajudin a millorar la 
nostra tasca diària.  
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8. Comunicació 
 

Hem escrit i publicat: 

• IDEARI de centre 

• Projecte Famílies de Continuïtat 

• Diversos articles al blog d’EQMON 

 

Per a més informació, podeu subscriure-us al nostre blog 

https://eqmon.wordpress.com 

 

9. Els nostres comptes 
 
D’on vénen i a on van destinats els recursos gestionats per EQMON?  
 

INGRESSOS 2013   DESPESES 2013 

Fonts privades           
Socis i donants 14%   Despeses personal 68,2% 

Esdeveniments 20%   Compres    9,3% 

Entitats privades 36%   
lloguers i 
Assegurances 14,6% 

Programa Proinfància  15%   Serveis exteriors 6,2% 
 
 
Fonts públiques           
 
Ajuntaments, 
Generalitat... 15%         
              

              

Total (Euros) 
 € 
58.928,00         € 57.408,00  
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10. Reptes de futur 

 

Després de les avaluacions pertinents desenvolupades al llarg de l'any 2013, i 

sobretot després de la reunió de final de trimestre (desembre 2013), l'equip 

educatiu d'EQMON ha consensuat cinc reptes fonamentals de diversa índole 

que pretenen millorar la tasca desenvolupada a l'Espai Maternoinfantil.  

 

 Treballar més la comunicació mare-fill a partir de l'explicació de contes i 

històries, que es concretarà en una unitat de programació amb activitats 

i accions diverses. 

 Consolidar el projecte de Famílies de Continuïtat creat durant el 2013 

com una aposta ferma pel vincle i el foment de l'autonomia. 

 Consolidar i avaluar les accions diversificades per atendre les famílies: 

això passa per concretar una xarxa de serveis més integral i variat per a 

l'atenció a les famílies (que inclou aspectes de prevenció de salut, nous 

embarassos, formació). 

 Consolidar el projecte tot i les dificultats econòmiques: seguir treballant 

per buscar fons de finançament en fundacions privades i particulars i 

assegurar l'entrada de fons públics. 

 Crear un espai formatiu estructurat amb una proposta diversa de 

temàtiques per oferir a pares i mares de famílies en situacions de 

vulnerabilitat, projecte que es pretén iniciar durant la primavera de 2014 i 

que significarà un pas més en la consolidació d'EQMON com una entitat 

d'atenció integral a les famílies en risc. 

 Aprofitar i posar en pràctica tots els coneixements que ens oferirà una 

pedagoga musical de l’Apropa Cultura amb l’objectiu de fer  un salt 

qualitatiu en les arts musicals dins l’Espai Maternoinfantil. 
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Estem satisfets de la feina feta, ja que  s’han assolit en gran mesura els reptes 

de futur plantejats a la Memòria del 2012, que consistien en el següent: 

 

ü Consolidar l’espai de teràpia familiar.  

ü La incorporació  del taller de massatge infantil, dins de la nostra 

programació setmanal.  

ü El mes de setembre es van incorporar la majoria de famílies i amb això 

hem aconseguit l’aprofitament del recurs.  

ü Les tasques de la Xarxa de Drets dels Infants han pres més contingut i 

protagonisme.  

 

Encara que ens hauria  agradat treure més profit dels convenis de 

col·laboració i haver rebut més ajuts de les administracions públiques. 
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11. Agraïments 
Perquè el projecte sigui una realitat, hem de tenir en compte l’esforç i la 
dedicació de les persones que treballen i del voluntariat pels  seus 
suport  i compromís. Moltes gràcies! 
 
L’altre suport  imprescindible són 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, particulars i escola que han participat dels 
esdeveniments celebrats com les Roses pel Quart Món, el concert al 
Teatret de Sarrià amb l’Alfonso Vilallonga i el Tió de Nadal: moltes 
gràcies! 
 
També a les organitzacions no lucratives, universitats, entitats públiques 
i fundacions per la seva col·laboració: 

 
Entitats públiques 
 

v Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i 
Família, Secretaria de Famílies 

v Ajuntament de Barcelona 
 

Fundacions privades 
 

v Fundació Mar 
v Obra Social “la Caixa” 
v Open Banc Sabadell 
v Programa Proinfància de “la Caixa” 

 
 

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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12. Testimonis 
 
Ø ¿Qué te aportó el materno? 

 
      E.P.: Muchas cosas. Ayudarme a relacionarme con más madres 

con situaciones similares, o no, a la mía. Que mi hijo se 
relacionara con otros niñitos. Aprender cosas nuevas. La 
confianza entre las madres, ustedes y las voluntarias. 

 
Ø ¿Qué recuerdas de aquí? 

 
E.P.: Pues las actividades que hicimos. El cumpleaños de mi hijo. 
Las excursiones que hicimos. Los platos de los países y las 
comidas de Montse. También los masajes del taller de los lunes. 

 
Ø Una cosa buena y una mala... 

 
E.P.: Una mordida que le dieron a mi hija, le quedó el brazo 
morado. Una buena, las charlas de abajo. 
 

Ø ¿Como fue la despedida? 
 

E.P.: Si sabéis que no me quería ir! Viendo todas las fotografías 
del curso, casi me caen las lágrimas. 

 
Ø ¿Qué extrañas? 

 
E.P.: Nada, porque sigo viniendo, aunque sea una vez a la 
semana. Así ya desconecto un poquito de todo lo demás. 

  



MEMÒRIA  2013 
 
 

19 
EQMON, associació pel Quart Món 

 

13.  Escrit  del president  
 

Ara fa cinc anys es va fundar EQMON, associació pel Quart Món, 
amb el repte de crear i fer funcionar un Espai Maternoinfantil. 

 

En  un any es van aconseguir els mitjans materials i personals per 

posar-lo en marxa. Els anys següents, amb l’esforç de tots i totes 

l’hem consolidat i hem donat continuïtat  a un projecte que, a més, 

hem ampliat amb altres actuacions i projectes complementaris. 

  

Naixement, creixement i consolidació assolits, mercès a 

l’acompanyament de tots els qui des de l’inici d’EQMON n’heu estat  

part i ens heu donar suport  per fer-ho possible. 

 

Celebrem el 5è aniversari orgullosos d’haver arribat fins aquí i amb la 

confiança i el coratge per continuar assolint els reptes de futur que 

any rere any ens anem marcant i que afrontem amb la voluntat de 

continuar treballant per millorar el benestar de les famílies del 4t Món 

a Barcelona. 

 

 Moltes gràcies. Esperem poder continuar complint molt més anys 

tots junts. 

 

 

 

Rafael Patxot 

President 

 
 


