MEMÒRIA 2015
“ Formació pel 4t Món”

Associació declarada d’Utilitat Pública segons DOGC núm. 6082 del 7/3/2012

QUI SOM?
EQMON, associació pel Quart Món. Una associació sense ànim de lucre que vol donar resposta a les necessitats que tenen
les famílies amb fills que viuen en situació d’exclusió a la ciutat de Barcelona, en l’anomenat Quart Món.

Junta Directiva
PRESIDENT: Miguel Campo , VICEPRESIDENT: Jaime Agustín , SECRETARI: Jordi Martorell , TRESORERA: Núria Ametlla , VOCAL: Rafael Patxot

PER QUÈ EL “QUART MÓN”?
•

•

C/

Perquè a la ciutat de Barcelona i rodalia hi ha barris on viuen moltes famílies que pateixen situacions d’exclusió social per manca
de treball, d’habitatge, problemes de salut, dificultats per regularitzar la seva situació legal... i, per tant, mancades d’una seguretat
física, psicològica i social, d’un benestar personal i una participació en l’entorn que facin possible la millora del seu benestar i el
dels seus fills.
Perquè és actualment l’únic recurs d’aquestes característiques al districte de l’Eixample i barris propers.
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QUÈ FEM?
Formació pel 4t Món és un projecte que es basa en la iniciació a un procés d’inserció sociolaboral a partir d’una oferta formativa en dues
temàtiques pràctiques i un acompanyament individualitzat dels usuaris. Aquesta oferta formativa consisteix en una formació basada en
dos itineraris de formació: un curs de neteja en empreses i cura de la llar, amb l’objectiu principal que els assistents al curs obtinguin els
coneixements bàsics per portar a terme les tasques bàsiques de neteja d’oficines i llars, així com l’organització de les tasques
domèstiques i el rentat , assecat i planxat de la roba; i un curs de costura, on es proporciona als assistents els coneixements per fer
arranjaments bàsics a la roba i iniciar-se a utilitzar la màquina de cosir i el patronatge.
Un cop finalitzat el curs de formació es destinaran hores de pràctiques per tal de consolidar els conceptes treballats i poder facilitar
experiència en el sector.

OBJECTIUS
•
•
•
•

C/

Formar persones adultes en situació d'exclusió en dues temàtiques concretes com a punt de partida per a futurs itineraris
d'inserció.
Treballar hàbits de relació i organització personal i familiar.
Fomentar l'autonomia de les famílies.
Treballar les competències transversals per a la recerca de feina.
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POBLACIÓ DESTINATARIA
La Formació pel 4t. Món va adreçada a persones amb un interès elevat en formació, amb motivació per cercar feina, que no poden
accedir a formacions reglades per desconeixement de l’idioma, estudis o situació legal.
Les usuàries han estat derivades principalment per els serveis socials de la ciutat de Barcelona, la resta venen dels Serveis socials de
Badalona i de l’entitat Casal del Jove. La majoria son marroquines, encara que també hi ha un grup gran de espanyoles, d’edats entre els
21 i els 50, essent majoria la franja d’entre 30 i 40 anys amb estudis primaris i nivell de l‘idioma castellà mitja-alt.

Tipus de servei derivant

Nombre de participants

Serveis
socials
d’atenció
primària (CSS)
Serveis Socials de Badalona
Altres entitats
TOTAL

C/
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País d’origen

Nombre de participants

Marroc

10

Malawi

1

Kenya

1

Pakistan

3

Gàmbia

1

Senegal

1

Espanya

7
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Edats

Nombre de participants

Nivell d’estudis

Nombre de participants

21 a 30 anys

7

Sense estudis

6

31 a 40 anys

11

Primaris

13

+ 40 anys

6

Secundaris

4

Universitaris

1

Nivell llengua vehicular Nombre de participants
(castellà)
No alfabetitzats
Nivell baix
Nivell bàsic
Nivell mitjà-alt
Llengua materna

C/
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RESUM ACTIVITATS REALITZADES
Primer Semestre (gener-juliol 15)
Horari
Al començament de curs l’horari era de 17 a 20 hores per la tarda, però a mig curs i després d’una tutoria amb tots els participants vam
decidir començar a les 17:30. Tal i com va passar l’anterior curs les usuàries que tenen fills escolaritzats no arriben fins les 17:30, en canvi
els participants que no en tenen arribaven puntuals però es desmotivaven perquè eren poques. Així que vam pactar començar més tard.
Amb el canvi d’horari es va millorar la puntualitat del grup en general.
Duració
Tenint en compte les demandes de les anteriors participants, es va ampliar la durada de 3 mesos a 6 mesos (180 hores). Les valoracions
d’aquest curs també son que la durada es correcta però no es el que queda reflectit a les assistències. S’ha plantejat l’idea de realitzar
dos cursos paral·lelament de costura i neteja de 90 hores cadascú i la possibilitat de realitzar l’altre temàtica un cop finalitzat la primera,
amb l’objectiu de poder centrar-nos en una temàtica concreta per grup i alhora incrementar el nombre d’usuaris amb els que treballar.

C/
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Cursos
ü Neteja
Aquest curs s’han adquirit les millores proposades per l’any anterior: Temari de neteja en empreses, talleristes noves i més
especialitzades, conveni amb empresa de neteja per a fer les pràctiques laborals. S’han plantejat nous objectius per neteja destinada a les
empreses, malgrat que no hem realitzat cap formació de cambrera de pisos, ja que era un dels interessos del grup.
En general les sessions de neteja han sigut molt més satisfactòries que en cursos anteriors, sobretot amb la incorporació de 4 usuàries
noves al juny i amb la incorporació de la tallerista en neteja d’empreses. Al principi de curs l’assistència era elevada però a partir
d’abril/maig va començar a haver-hi faltes reiterades. Amb la tallerista es va proposar realitzar un taller de cuina, al qual van acudir 8
mares de 10 i es va fer una reunió de seguiment amb elles per explicar-lis la importància de venir al curs. En conseqüència el mes de juny
millora l’assistència i s’arriba a un 65% de participació.
En el cas de les programacions, aquest any s’han realitzat noves programacions així com un dossier on es recull tots els objectius,
programacions i avaluacions pel pròxim curs, realitzat amb l’ajuda de les talleristas. En el cas de la part pràctica s’han realitzat 11 classes
pràctiques de 13.
ü Costura
Els objectius marcats eren els adequats i la programació i les activitats s’han anat re-programant i organitzant en el transcurs de
les setmanes, amb l’ajuda de les talleristes, s’ha confeccionat una programació específica pel curs. Pel que fa a l’aprenentatge
amb la maquina de cosir no s’ha pogut disposar d’una maquina per persona, però això s’ha suplert amb la iniciació a la tècnica del
trapillo. D’aquesta manera podien compartir l’ús de les mateixes. També s’han iniciat en la confecció de bosses i moneders que
com a primera experiència es van vendre a la Mostra d’Associacions de Barcelona amb la col·laboració de les pròpies usuàries i
C/
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dels voluntaris. Aquest fet va motivar el seu aprenentatge.
ü Castellà
S’ha continuat amb els objectius marcats l’any anterior, ja que s’ha considerat que eren els adequats. En el segon curs hem
destinat més hores a treballar els aspectes laborals i la lectoescriptura.
La dificultat més gran ha sigut el nivell de castellà de les participants, ja que partim de nivells d’expressió i comprensió oral molt
distants entre unes i d’altres, doncs algunes no estan alfabetitzades. Per tal de poder portar a terme les sessions dividim a les
participants per grups o parelles amb nivells diferents, on una domini la lectoescriptura i l’altre no, per tal de que cada una pugui
aportar al grup els seus coneixements i poder realitzar activitats conjuntes. Es decideix amb les usuàries que la llengua vehicular
sigui sempre el castellà, per donar un espai a aquesta llengua en el seu dia a dia i per evitar que la resta de companys no puguin
participar.
ü Hàbits de treball
S’ha vist la necessitat de tenir en compte els hàbits de treball, per tal de poder potenciar les necessitats i donar eines per afrontarles. Malgrat que cada una de les participants té uns objectius diferents a treballar, en grup s’ha pogut copsar que al iniciar el curs
havíem de fer molt més èmfasi a la recollida del material i a la participació activa en les sessions. En canvi en el segon curs hem
treballat molt mes la realització de la feina ben feta i més àgil amb 3 de les usuàries i la iniciativa amb les altres 3.
A totes les usuàries que han participat a qualsevol de les dues formacions que es duen a terme a l’entitat, se’ls hi fa entrega d’un
certificat d’assistència on es fa constar el percentatge d’assistència, la formació duta a terme i els continguts treballats en cada
cas.

C/
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Aspectes importants de la dinàmica diària
ü Assistència: En general ha sigut alta del 82%, s’ha produït dues baixes a mig curs i quatre a l’inici per motius diversos: dificultat per
conciliar la cura dels fills, el perfil no encaixa, s’apunta a d’altres formacions, falta d’interès i compromís, troben feina.
ü Puntualitat i justificació: S’ha treballat molt la puntualitat i l’hàbit de trucar per avisar de que no acudirien al curs i el motiu. En els
dos cursos realitzats hem tingut mares que han pogut complir-ho però d’altres no. Depèn molt dels participants i de l’interès que
tenen en la formació.
ü Participació: Tret de les sessions de neteja del primer bloc, no hem tingut cap cas de falta de participació en les sessions. Totes
han participat activament i amb ganes d’aprendre.
ü Relacions i espais de tutoria:
o Relacions i vincle entre les mares: Tenint en compte la diversitat del grup, s’ha aconseguit un clima respectuós i dinàmic
entre tots els participants. No s’ha generat cap conflicte, i l’ ambient ha sigut acollidor i cooperatiu entre elles.
o Relacions amb les talleristes i voluntàries de guarda: Per part de les usuàries s’ha generat una relació més estreta amb les
talleristes que amb les voluntàries de guarda, i aquest fet va lligat a les hores que passen amb elles. És produeix a la
inversa en el cas dels infants envers les talleristes.
o Espais de tutoria: Va sorgir a la segona edició, per una demanda de les pròpies participants. Aquests espais han sorgit de
manera espontània i els hem mantingut durant tot el segon curs. Les usuàries que necessiten realitzar tràmits burocràtics,
tenen dificultats en el seu lloc de treball o tenen situacions personals que les inquieten, poden sol·licitar a l’educadora
social aquest espai de consulta. En aquestes tutories ens hem trobat amb situacions que traspassaven el contingut propi
del projecte i que per la seva gravetat s’ha derivat al referent-treballador social derivant del usuari. A final del curs tres
participants han sol·licitat a l’educadora orientació per a la recerca de feina. El que valorem d’aquestes tutories, és la
vinculació de les dones amb l’equip educatiu doncs s’han generat uns espais de comunicació que no estaven previstos.
C/
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Espai de guarda
Per tal de millorar l’organització i la conciliació familiars es proporciona un Espai de Guarda gestionat per un equip fix de voluntaris, amb
formació i/o experiència en l’àmbit de l’educació formal i no formal i al mateix edifici, perquè les famílies que ho necessitin puguin deixarhi els infants. L’espai té els recursos necessaris per cobrir les necessitats bàsiques dels infants, així com una programació d’activitats
adaptades a les diferents edats.
Han gaudit d’una estona de joc, se’ls donar el berenar i se’ls acompanya en la neteja personal. L’estona de joc té una durada aproximada
de 30-40 minuts i diferenciem la tipologia dels jocs segons les edats dels nens.
• Infants de 0 a 8 mesos: potenciar la psicomotricitat global i el joc a terra.
• Infants de 8 a 14 mesos: potenciar l’experimentació.
• Infants de 14 a 24 mesos o més: potenciar les habilitats manuals i el desenvolupament cognitiu a través del joc.
D’aquesta manera, volem reforçar l’estona de treball dirigit per tal d’afavorir la continuïtat del treball socioeducatiu amb els infants. Al
mateix temps, pretenem donar més valor a la figura de la persona voluntària de l’Espai de Guarda, de tal manera que, conjuntament amb
l’educadora, puguin donar eines i formar l’equip per executar algunes activitats amb els infants.
Hem atès infants amb necessitats educatives especials: 2 infants amb principi d’autisme i una nena amb paràlisis cerebral. Vam contactar
amb les psicòlogues i les entitats derivants per tal de que ens donessin les pautes adequades per treballar amb ells altres dinàmiques de
joc i d’atenció. La rutina era acomiadar-se de les mares, jugar de forma lliure en l’espai, organització d’una activitat dirigida (en la segona
formació), berenar, jugar de forma lliure (sempre amb la participació de les voluntàries), canvi de bolquers i recollida dels menors. Cal
destacar que no sempre ens trobem a tots els infants cada sessió, depèn molt de la dinàmica familiar però disposem de mínim 6 infants
per dia, excepte els últims dies de la segona formació, on les mares acudien abans a la formació i els familiars recollien als menors de
C/
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l’escola i els atenien ells.

ESPAI DE GUARDA

Nombre de participants

0 a 12 mesos

4

1 a 3 anys

8

+ de 3 anys

8

TOTAL

20

ULTIM TRIMESTRE (octubre-desembre 15)
Al finalitzar el primer semestre valorem conjuntament amb el consultor de la Fundació Pere Tarrés, modificar la durada dels cursos i
l’obligació de desenvolupar tots els itineraris, creiem probable que sigui una de les causes que han produït algunes baixes. Es per això
que dissenyem un nou format en horari de matins, trimestrals i reduïm els itineraris en dues temàtiques bàsiques: costura i neteja amb
possibilitat d’escollir realitzar un o els dos. Convoquem a les participants a una reunió per tal d’explicar en que consisteix la formació que
ens serveix per poder copsar l’interès i la necessitat per rebre dites formacions.
Horari
Les accions formatives dutes a terme s’han establert en horari de matins. Concretament, la formació en iniciació a la costura s’ha realitzat
els dilluns i dijous de 10.00 a 13.00 hores i la formació en cura de la llar i neteja d’empreses s’ha dut a terme els dimecres de 10.00 a
13.00. Iniciem el curs a l’octubre en horari de matins en un espai cedit per la Parròquia. Els grups per cada itinerari son d’un màxim de
vuit. Els dimecres s‘imparteix neteja i els dijous costura, els dilluns es destinen a les pràctiques de costura: producció de objectes per ser
C/
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venuts en els mercats solidaris. Les usuàries han estat puntuals en l’arribada als cursos, tret d’algun cas en que han hagut de dur els fills a
l’escola i alhora no resideixen a les proximitats de l’entitat, fet que les ha retardat en el trajecte d’arribada al centre.
Participació
Al començar el curs hi ha 20 peticions, tretze de les quals son seleccionades després de fer una reunió de presentació de la formació, on
expliquem en que consistirà el curs. Cinc de les interessades queden a la llista d’espera per incorporar se al curs que s’iniciarà al mes de
gener de l’any vinent. Dues no accedeixen a la formació perquè el perfil no se adequa a la tipologia del curs i l’altre per motius familiars.
Inicien el curs 13 participants, sis han escollit fer l’itinerari de neteja i les altres sis el de costura, només una d’elles farà ambdós itineraris.
Pràctiques laborals
El mes de maig signem un conveni amb l’Empresa Mullor de Barcelona per un cop acabada la formació a EQMON, derivar-les perquè
puguin fer les 80 hores de pràctiques en els centres de treball de dita empresa.
S’han derivat un total de 4 persones, tres de les quals han realitzat amb èxit les 80 hores de pràctiques a centres com “La Pedrera”,
Maremàgnum i Heron City de Barcelona. Només una no va poder començar per motius culturals i familiars. La primera que va finalitzar
les pràctiques ha sigut contractada per l’empresa Mullor. Cinc de les participants queden a l’espera de ser derivades el mes de gener del
2016.

C/
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DERIVACIONS

Nombre de participants

NO iniciades

1

FINALITZADES

3

CONTRACTE FEINA

1

TOTAL

4

Cursos
ü Neteja

Aquest curs han hagut dues talleristes de neteja, la primera part va ser de neteja domèstica i la segona incorporació va impartir neteja a
les empreses. Malauradament no va poder acabar el curs i la part de les avaluacions va ser la Educadora Social qui les va realitzar.
En el cas de les programacions, aquest curs s’ha mantingut la programació així com el dossier on es recull tots els objectius,
programacions i avaluacions pel pròxim curs. En aquesta convocatòria la part teòrica ha anat combinada amb la part pràctica dins una
mateixa classe diverses vegades, de manera que en una mateixa sessió s’ha pogut practicar aquell contingut teòric que s’ha treballat i
poder donar les indicacions i correccions adients en el mateix moment. En altres ocasions una sessió s’ha destinat a l’aprenentatge teòric
i a la sessió següent a l’aplicació pràctica del treballat a la classe anterior. Hem mantingut el plantejament d’objectius i continguts de la
globalitat del curs. Durant quasi tot el trimestre la mitja d’assistència ha estat de 4-5 usuàries/dia. L’assistència total del curs ha sigut del
C/
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78.3 % tenint en compte el total de les usuàries que han completat la formació de cura de la llar i neteja d’empreses.
A fi d’avaluar els continguts treballats durant el curs, les participants del curs han realitzat 3 avaluacions diferenciades segons els blocs
tractats, és a dir, han realitzat dues avaluacions pràctiques diferenciades entre neteja de la llar i neteja d’empresa i una altra avaluació
teòrica que engloba ambdós blocs. Així mateix, les usuàries que han realitzat el període de pràctiques han sigut evaluades per la seva
supervisora del centre on han estat destinada.
ü Costura

Els objectius no s’han modificat. Les activitats s’han anat organitzant en el transcurs de les setmanes en funció del nivell del grup i el
ritme de treball.
Aquest curs s’ha disposat de 4 màquines de cosir, això ha permès una millor consecució de les peces a elaborar a diferència de l’any
anterior, que a causa de la falta de màquines hi havia hagut major dificultat per dur-les a terme. Tanmateix, algunes de les participants
que tenien un nivell més avançat de costura han trobat en falta l’aprenentatge de patronatge, contingut que està a la programació però
que no s’ha pogut assolir perquè la majoria no sabien cosir. Malgrat això totes les participants s’han mostrat interessades en aquesta
matèria i sobretot poder veure reflectit la seva feina en el resultat final i han mostrat implicació des de l’inici en l’aprenentatge, tan si
partien de zero com si ja disposaven d’un nivell inicial de costura.
En aquest curs s’ha promogut l’aprenentatge de treball en sèrie a partir de la confecció de bosses com encàrrec d’una botiga de venda de
productes a granel. El setembre del 2015 vam participar per primer cop a la Mostra d’associacions de Barcelona. Allà vam poder donar a
conèixer la nostra entitat així com vendre alguns dels productes realitzats per les nostres participants: bosses, moneders, etc...
Vam participar a la xerrada informativa a la FCVS sobre el “Mercat Social” amb l’idea de poder vendre els nostres productes en el portal
“Online”, però amb l’assessorament de la Núria Monsalve hem considerat que la producció era molt recent i potser calia esperar un
C/
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temps per poder fer dita venda.
S’ha assolit un 85.4% d’assistència tenint en compte el nombre de participants que han completat el curs.
En aquest cas, la tallerista ha realitzat una avaluació pràctica basada en un llistat d’ítems que valora el nivell de destresa de les diferents
tècniques treballades i els continguts duts a terme durant el curs.
ü Castellà
En el cas de la formació de castellà, aquest trimestre no s’ha pogut dur a terme donat el baix nombre de usuàries que han
necessitat o requerit d’aquest servei. Algunes d’elles ja estaven rebent classes en un altre entitat i les que no s’ha comunicat la
necessitat de fer-ho en el referent.
ü Hàbits de treball
A part de treballar els conceptes de les formacions també tenim en compte els hàbits de treball i les competències transversals,
per tal de poder treballar aquells hàbits i mancances que han presentat i donar pautes per afrontar-les. Malgrat que cadascuna té
unes pautes diferents a treballar, en general podem veure que s’ha de fer èmfasi en la puntualitat i justificació de les faltes, així
com previ avís de les mateixes, fet que es repeteix d’edicions anteriors amb altres grups. Així doncs, es pot dir que aquest tret és
insistent i repetitiu a l’hora de treballar amb el col·lectiu de dones que ens arriben als diferents grups de formació.
D’altra banda l’haver de posar atenció per la recollida de material, és un fet que s’ha relativitzat bastant en aquesta darrera edició
d’ambdós formacions, tret de casos puntuals. Això sí, s’ha de seguir insistint.
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ü Assessorament consultor Fundació Pere Tarrés
Ens hem reunit en un parell d’ocasions amb Lluís consultor de la Fundació Pere Tarrés per tal de millorar l’eficiència, la gestió i
l’impacte de l’organització. Els consells del Lluis ens han permès modificar alguns aspectes estructurals de la formació amb
l’objectiu de dotar-los de més qualitat.
Espai de guarda
Tan sols un infant a utilitzat l’espai de guarda durant aquest trimestre. Aquest ha estat amb la voluntària del semestre anterior. El no
disposar d’un espai adequat no podíem fer-nos càrrec de un gran nombre de nens com passava en el curs anterior.
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VOLUNTARIS
Per la seva elecció vam tenir en compte a les voluntàries de l’associació que estaven interessades en participar en el projecte Formació
pel 4t Món, a les demandes de col·laboració que vam rebre a través de la nostra pàgina web, de familiars propers als treballadors i d’un
anunci publicat a un portal de voluntariat.
En aquest equip vam disposar de dues talleristes de costura, una tallerista de neteja, una tallerista de català i 9 voluntàries de guarda.
En el segon equip de voluntaris vam tenir en compte a les voluntàries del primer projecte, les demandes de col·laboració i de tres anuncis
publicats a hacesfalta.org, voluntaris.cat i a la federació Catalana del voluntariat social.
Es va formar l’equip amb 8 voluntàries de guarda, una tallerista de costura, una tallerista de català i una tallerista de neteja.
Els talleristes, son els voluntaris escollits per donar les classes. Van ser escollits per la coordinadora doncs es buscaven professionals que
tinguessin coneixements de la matèria a impartir, que es comprometessin amb l’horari establert i aportessin els seus coneixements per
elaborar contingut del currículum, habilitat per ensenyar i conduir el grup de les participants. La valoració és molt bona perquè s’han
complert els objectius, han adquirit un vincle amb les mares, i han disposat d’un compromís elevat en el projecte.
Els voluntàries de l’espai de guarda es van escollir tenint en compte la iniciativa, les ganes i el compromís, sense tenir molt en compte la
formació perquè ens esperàvem un espai de guarda amb pocs infants. Un cop van començar a matricular-se les mares, vam veure la
necessitat de buscar una tercera persona, per dia, i la necessitat de que aquesta tingues experiència amplia portant grups d’infants.
Els resultats van ser bons, però mancava el compromís de varies voluntàries, el que dificultava la dinàmica de l’espai, buscant substituts
per cobrir-les. A la segona edició vam determinar uns objectius diferents en l’espai i unes millores qualitatives d’aquest, així que vam fer
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una selecció de voluntaris més amplia, penjant tres ofertes a portals de voluntaris i realitzant entrevistes de selecció.
⇒ 15 entrevistes
⇒ 8 voluntaris Espai de Guarda (Mestres d’infantil, educadora social, estudiants psicologia…)
Es va aconseguir més compromís per part de les voluntàries. L’equip va ser força equilibrat, essent persones amb iniciativa, resolutives i
amb experiència, que cadascuna va aportar en l’equip i això es va reflectir en la dinàmica diària amb els infants.

Tipologia

Nombre de voluntaris
PRIMER SEMESTRE

Nombre de voluntaris
Últim Trimestre

Tallerista de costura

2

3

Tallerista de neteja

3

1

T. de castellà

1

--

Espai de Guarda

8

1

TOTAL

14

5
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EQUIP DE TREBALL
Directora: Núria Ametlla
Educadora Social i coordinadora projecte: Natalia Ortiz i Gemma Martín
Voluntaris Talleristes: Montse P., Montse V., Carla O., Christian M., Verónica A., Esther P., Andreu S., Anna, i Claudia.
Voluntaris Espai de Guarda: Thalia Q., Paula R., Teresa L., Mª Teresa A., Mireia G., Eva, Adela.
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Els comptes
INGRESOS

2014 2015

2014 2015 DESPESES

Fons privades
Socis i donants

14%

24%

Esdeveniments

7%

15%

Entitats privades

33%

38%

Ajuntament, Generalitat, etc

46%

22%

TOTALS €

65M 42M

Recursos Humans

74%

52%

Compres I
subministraments
Lloguers i assegurances

13%

12%

12%

4%

Altres (Traspàs EMI,
pèrdues immobilitzat)

32%

Fons públiques
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La decisió de traspassar el projecte Espai Maternoinfantil ha suposat un canvi important en el comptes d’aquest any 2015. Com es pot
veure en la reducció tant de despeses com d’ingressos ha sigut un any de transició, tot vinculat a la cessió de l’EMI. Les partides més
importants on es pot contemplar aquest canvi son:
a) A l’apartat d’ingressos, reducció dels fons públics de 46% a 22%, subvencions directament relacionades amb l’EMI que s’han
traspassat a INTRESS.
b) Reducció dels Recursos Humans de 74% a 52%, que han passat a formar part de la plantilla d’INTRESS
c) La partida dels lloguers també disminueix doncs l’EMI es queda en el mateix domicili i la nova entitat assumeix la titularitat com
inquilins.
d) Despesa extra en concepte de traspàs i pèrdues per la cessió de l’immobilitzat al nou titular de l’EMI.
La cessió de l’EMI al començament de l’any ens ha permès tal i com buscàvem reduir el nostre pressupost per poder continuar
desenvolupant el projecte Formació 4t Món amb un pressupost total més modest. El balanç de pèrdues i guanys tanca amb un saldo
negatiu de 518 €.
Iniciem un nou any amb un pressupost més petit que ens permetrà garantir la continuïtat del projecte que actualment s’està
desenvolupant i dels que es presentin en un futur. Volem agrair un cop més la confiança i la fidelitat de tots aquells que continueu
col·laborant generosament amb EQMON.
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Escrit del President
Benvolguts socis, col•laboradors, AMICS, voluntaris i educadors d’EQMON.
Acabem de tancar l’any 2015, un any més... i us vull agrair de nou el vostre suport a la
tasca que des de fa set anys realitza la nostra associació.
Aquest any ha sigut un any de canvi i consolidació, hem deixat enrere el projecte inicial
materno-infantil que, després de la posada en marxa i el seu creixement, es actualment un nou
servei de l’associació INTRESS que continua treballant amb les mares amb fills menors al seu
càrrec.
Enguany hem dedicat el nostre esforç al Projecte Formació pel 4t Món un projecte educatiu i
de formació destinat a persones que difícilment podrien accedir a formacions reglades per
motius diversos (idioma, estudis, situació legal i cost econòmic). Per aquests cursos de
neteja, costura, conjuntament amb un espai de guarda, han passat vint-i-quatre persones que
han pogut beneficiar-se de dita formació i han incrementat les seves possibilitats
d’incorporar-se en el mercat laboral.
Aquesta important participació, unida a l’increment dels voluntaris que ens recolzen, ens
consolida com associació destinada al servei dels mes vulnerables i ens fa sentir contents i
encoratjats per a poder continuar.
Moltíssimes gràcies,
Miguel A. Campo
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AGRAÏMENTS
Ø Socis i col·laboradors
Ø Voluntaris i educadors
Ø Ajuntament de Barcelona
Ø Escola Thau de Barcelona: Sant Jordi 2015
Ø Fundació Pere Tarrés. Consultoria “Millora de la Gestió”
Ø Federació Catalana del Voluntariat Social www.voluntaris.cat
Ø HANDSEL & GRANEL “PRODUCTES A GRANEL”
Ø MULLOR S.A WWW.MULLOR.COM
Ø The Mamzells pel seu concert benèfic
Ø Nosaltres som els Reis, concert a la Sala Apolo per recollir joguines per la Festa de Nadal
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