
El20 de novembre s'ha commemorat el 25è aniversari de la Con-
venció sobre els Drets dels Infants.

Perquè els nens i les nenes fossin considerats subjectes de drets han
hagut de transcórrer segles en què han patit les agres-
sions a què han estat exposades generacions i ge-
neracions; ha estat un llarg procés de
legitimació legal però socialment no fina-
litzat.
Avui us volem donar a conèixer un
text poc conegut que parla, per fi, de
la Petita Infància, petita d’edat,
però gran en drets; es tracta
de l’OBSERVACIÓ GENERAL
NÚM. 7 (2005) “Realització dels
drets de l’Infant en la primera in-
fància” (podeu consultar-lo íntegra-
ment a: www.4vents.org). I què diu?
Reforça la comprensió dels drets
humans dels infants petits, que tenen
necessitats específiques de tracte físic,
atenció emocional, la necessitat de temps i
espai per al joc, l’exploració i l’aprenentatge...
i senyalen la preocupació que els Estats no hagin donat
atenció suficient als infants petits en la seva condició de portadors
de drets, ni en les lleis, polítiques i programes necessaris per a fer-
los realitat.
Durant aquesta fase ben diferenciada de la seva infància, consideren
que en la vulnerabilitat dels infants s’engendra la pobresa i la

discriminació quant son adults; que créixer en una pobresa re-
lativa destrueix el benestar, la integració social i l’autoestima del
nen, i redueix les oportunitats d’aprenentatge i desenvolupa-

ment. Créixer en condicions d’absoluta pobresa
té, fins i tot, conseqüències més greus ame-

naçant la supervivència del nen i la seva
salut.
Quatre Vents defensa els drets dels
infants, especialment de la petita
infància, perquè és la més feble i
a la que es presta menys aten-
ció, quant per una altra banda té
una gran importància en el seu
futur. Per això demanem: MÉS
ATENCIÓ ALS PROJECTES
QUE TRACTIN LA PETITA
INFÀNCIA, al cap i a la fi també
son els homes i dones del FUTUR.

Defensem els drets d'una forma ac-
tiva, que no és altra que oferint una as-

sistència integral durant les hores d'atenció
al Centre, que també inclou a la família, i creant

o intentant crear projectes que ajudin a sortir de la po-
bresa a la petita infància.
Benvolgut lector, has meditat sobre la teva actitud envers la petita in-
fància? Has pensat que la teva col·laboració és imprescindible per
aconseguir salvar de l’estigma de la pobresa als infants que acollim?
Moltes gràcies per l'estona que hi puguis meditar.

Perquè el més emocionant és fer camí, mai no oblidem viatjar plens
d’esperança, amor i felicitat, i tots junts intentem construir un món
més just en què la pobresa no tingui lloc.
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25è aniversari de la Convenció 
sobre els Drets dels Infants
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Casal d’estiu

La tardor i la Castanyada

La tardor ja ha arribat i ens ha acompanyat en aquest inici de curs.

Els nostres nens i nenes cada vegada estan més adaptats i gaudei-

xen de les activitats i de la dedicació de les educadores. Cada matí,

el SAIF del Quatre Vents s’omple de nens i nenes amb uns grans

somriures que es dirigeixen cap a les seves respectives aules, on les seves educadores els hi es-

peren amb il·lusió i afecte.

I amb la tardor seguim el costum de celebrar totes les festes tradicionals del país; aquest any

hem fet la Castanyada, essent les castanyes, els panellets i els nostres petits els protagonistes.

Els infants van marxar a casa amb els panellets elaborats per ells, les castanyes i el moniatos. 

El mes de juny, ofi-
cialment vam do-
nar per finalitzat el

curs 2013-2014 amb una
festa al pati. Vam bere-
nar la típica coca de Sant
Joan i altres dolços, i
gracies a un col·labora-
dor excel·lent, que va
pagar uns pallassos, els infants i les famílies van gaudir d’una
tarda diferent, alegre i, sobre tot, de compartir alegria i uns
moments de felicitat col·lectiva, tema important perquè les
famílies de Quatre Vents tenen pocs moments d’esbarjo i feli-
citat, tot son problemes, en molts casos de pura subsistència.

I a continuació, el dia 1 de
juliol va començar el CASAL
D’ESTIU. Gràcies a la vostra col·la-
boració hem pogut tenir obert tot l’estiu,
això ha suposat que 48 famílies (50 infants)
han pogut treballar, unes accedint a fer su-
plències d’estiu i altres mantenint una
feina que, tot i la precarietat, almenys
mentre dura, permet disposar d’uns in-
gressos mínims de subsistència.
I els infants han continuat gaudint d’una
cobertura de necessitats bàsiques,
d’un espai de joc i esbarjo, tant neces-
sari en aquesta edat, especialment
quant el seu habitatge és molt reduït
i tot s’ha de fer en una habitació llogada i sense dispo-
sar de l’espai mínim tant necessari per la petita infància.
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Llar de recuperació
El curs passat vam posar en
marxa un nou repte i un nou
projecte: LA LLAR DE
RECUPERACIÓ. Va ser
un projecte pilot, que per-
metia a les famílies del cen-
tre tenir la tranquil·litat de
saber que, si un dia el seu
fill o filla esdevenia malaltó,
sense gravetat, podria ser

atès al centre, sense problemes, donant-li a la família la
facilitat de no haver de renunciar a la feina, o a possi-
bles entrevistes laborals que des d’altres serveis de
Quatre Vents i altres entitats es treballen i proporcionen
a les famílies. Com ara la borsa de treball, amb l’objec-
tiu d’inserció laboral. Depenent de l’estat de la criatura
i amb la documentació necessària i supervisió, evident-
ment, del pediatra, el nostre centre va atendre l’any pas-
sat a 32 nens i nenes (amb malalties comunes) que van
ser assistits, atesos i mimats en aquest projecte. 

A l’actualitat lluitem per seguir fomentant la conci-
liació de la vida familiar i laboral de les famílies que
atén Quatre Vents. Pensem que atenent a aquests pe-
tits donem suport i facilitem a la família aquesta con-
ciliació i l’ajudem a evolucionar. Per aquest motiu,
aquest curs ens proposem anar una miqueta més lluny,
pas a pas, obrint aquest servei no només als nens i
nenes del SAIF, sinó que també tindran accés els pe-
tits d’una escola Bressol propera. D’aquesta manera,
podrem anant obrint i nodrint aquest recurs perquè
sigui beneficiós per a totes aquelles famílies que ho
necessitin. 
Aquest nou curs tornarem
a obrir, per tant, la LLAR
DE RECUPERACIÓ i 
esperem poder parti-
cipar, de tot cor, en 
millorar el desenvolu-
pament familiar dels 
petits.

Nou Horitzó
“No tots tenim les mateixes oportunitats”

Els que sou pares i mares feu un esforç i penseu com son els primers
mesos d’aquesta nova etapa: mil emocions, nervis, il·lusió, pors, in-
seguretats, dubtes... després de nou mesos esperant veure-li la

cara, ens posen a les mans a un complert desconegut: al nostre fill. 
Els primers dies a l’hospital encara no ens fem una idea del que és la ma-
ternitat. Estem cansats però emocionats, ens sentim recolzats i tranquils
per un equip de metges i infermeres: estem en bones mans. Arriba el dia
que arribem a casa i seiem al sofà. Tenim a la nostra família, que ens ha
arreglat la casa, ens ha omplert la nevera de menjar, inclús algun que altre
regal ens espera sobre la taula. Rams de flors, convidats, visites, amics...
tots son mans que volen ajudar, amb les millors de les intencions, tot i
que molts cops ens sentim envaïts o molestos: volem intimitat! La sogra
que et diu què has de fer, la veïna que dóna consells... només vols des-
cansar i gaudir del teu fill o filla. 
Ara pensem com seria la nostra experiència com a pares si el dia que et
poses de part no tens a ningú a qui avisar, fins i tot pot ser que l’embaràs
ja l’hagis viscut sola. Que durant el part, l’únic que tens al cap és el neguit
de que tot surti bé, ja que aquí en aquest país estàs sola, i si passa res
què serà del teu fill? o que surtis de l’hospital i no tinguis on anar... o que hagis d’anar a una habitació llogada, o a casa
d’un amiga, o a un pis d’acollida. Que no tinguis un sofà on seure quan arribis de l’hospital, ni una nevera plena de menjar.
Segurament desitjaràs tenir mil mans que et donin un cop de mà, voldries tenir fins i tot a la sogra omplin-te el cap... 
Què diferents son els horitzons de la maternitat segons un context o un altre...
Nou Horitzó és precisament això, donar llum i suport a les mares que no han tingut les mateixes oportunitats.
Acompanyar-les en aquesta nova etapa perquè sigui il·lusionant i esperançadora, donant un sofà on seure a des-
cansar i a gaudir del petit desconegut o desconeguda que ens ha robat el cor.

Cristina i Isa
Educadores del Projecte Nou Horitzó
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Nom...............................................Cognoms......................................................................................................................NIF.........................................................
Adreça........................................................................................................................................................................... Telèfon...............................................
Població..............................................................................................................C.P............................E mail .........................................................................

La meva aportació serà la següent:

1- � Aportació única. Import:.....................................................................€
-Xec a nom de Fundació Quatre Vents.
-Ingrés o transferència al compte de “CaixaBank”:    2100 - 1195 - 11 - 0200025750 

2- � Aportació periòdica. Domiciliació bancària:
Senyors: els prego que, fins a nou avís, atenguin els rebuts que els siguin presentats per 
Fundació Quatre Vents, amb càrrec al meu compte o llibreta núm.      _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Aportació:...............................� €/mensuals   � €/trimestrals   � €/anuals 
...................................................................., de.................................... de 20......... 

Signatura del titular       

3- � Vull rebre informació sobre les seves activitats.

4- � Vull participar com a voluntari/a.
En la declaració de Renda pot desgravar el 25% dels seus donatius. Per poder-li fer el certificat fiscal necessitem que ens proporcioni
totes les dades que li demanem a l’encapçalament. 

“De conformitat amb el disposat per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, Les seves dades s’incorporaran
en un fitxer informatitzat de Fundació Quatre Vents i seran utilitzades per informar-los sobre les nostres activitats. Aquest fitxer és confidencial i d’ús exclusiu
de la Fundació Quatre Vents. Si ho desitja, pot accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades dirigint un escrit a: Fundació Quatre Vents, c/ Sant Pau, 52-54. Pral.
08001-Barcelona Tel/Fax: 93.412.06.61 - email: infor@4vents.org” 

FUNDACIÓ QUATRE VENTS
c/ Sant Pau, 52 pral. - 08001 Barcelona

Tel i fax: 93 412 06 61
e-mail: infor@4vents.org

www.4vents.org

Equip de redacció:
Joan Molins, Ramon Segarra, 
Montserrat Ubiol, Mª Àngels González
Maquetació: Montserrat Casademont
Dep. Leg. B34256-99

Col.labora amb Quatre Vents!
Contribuireu a l’educació i la cobertura de necessitats bàsiques de la petita infància 

en risc d’exclusió. Ens cal la vostra ajuda i participació.

�

Com cada any, Auditores Asociados AETEC, S.L audita 
els comptes de la Fundació. 
“… els comptes anuals de l’exercici 2013 expressen, en tots els aspectes significa-
tius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació Quatre Vents,
Fundació Privada…”.

Podeu consultar l’informe complert a la  web www.4vents.org

Amb la col·laboració de: parròquies, congregacions, empreses privades i particulars.

Moltes gràcies a tots!
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