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Qui som

L’any 1987 va néixer el Projecte Servei d’Atenció 
d’Infants i Famílies Quatre Vents (SAIF),  que el 
2003 es convertiria en la Fundació Quatre Vents, 
amb l’objectiu de portar a terme una intervenció 
social en el barri del Raval basada en l’atenció 
socioeducativa dels fills i filles de les dones que 
exercien la prostitució.

Des dels seus inicis, la iniciativa s’ha caracteritzat 
per oferir serveis adaptats als problemes econòmics 
i socials i a les diversitats culturals existents a la 
nostra societat, així com a treballar per brindar, en 
cada moment, el suport necessari per cobrir les 
necessitats bàsiques dels infants i de les seves famílies. 

L’essència de la Fundació rau en unir esforços per tal 
que el conjunt dels infants i famílies ateses puguin 
aconseguir una vida digna, autònoma i de plena 
integració laboral  i/o social. 
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30 anys de trajectòria

1987-1991: Dels primers passos a la nova seu 

L’origen de la fundació Quatre Vents el trobem en el 
Projecte Servei d’Atenció d’Infants i Famílies Quatre 
Vents (SAIF), impulsat el 1987 per un grup de persones 
preocupades per la precària situació dels fills i filles de les 
dones que exercien la prostitució al barri barceloní del 
Raval. Aquesta iniciativa va comptar amb la cobertura 
legal de la Fundació Sant Pere Claver, que té com un dels 
seus objectius coordinar iniciatives d’atenció social i 
dotar-les d’entitat jurídica fins a la seva consolidació 
i viabilitat. 

Els primers passos d’aquest grup de persones pioneres 
van anar dedicats a oferir un espai d’intervenció social 
basat en l’atenció socioeducativa d’infants en situació de 
vulnerabilitat. 

El 1990, van començar a rebre una alta demanda de places 
per a altres problemàtiques socials del Raval, fet que va 
propiciar la cessió d’un local al carrer Sant Pau, 52 per part 
de l’Ajuntament de Barcelona. 
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1992-2002: Nous projectes per a infants i 
famílies  

Durant la dècada dels noranta, el col·lectiu va esdevenir 
un actor fonamental en la lluita contra les problemàtiques 
socials del barri. La consolidació del projecte i l’alta 
demanda de persones en situació vulnerable van 
provocar la necessitat d’ampliar l’atenció les 24 hores del 
dia, de dilluns a dissabte. 

Paral·lelament, es van iniciar nous projectes que, 
mantenint l’essència de la fundació,  tenien com a 
objectiu donar suport a infants i famílies amb realitats 
socials complicades. Així, el 1995 va començar a 
funcionar el primer pis d’acollida per a dones amb 
fills sense recursos econòmics i sense habitatge. 
Posteriorment, es va obrir el Menjador Quatre Vents, 
dedicat a infants que no estan al centre i els pares dels 
quals no poden oferir-los l’alimentació idònia per a un 
desenvolupament adequat. 
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2003-actualitat: Quatre Vents es constitueix 
com a fundació i continua creixent

Un dels objectius fundacionals de la Fundació Sant Pere 
Claver és coordinar iniciatives d’atenció social i dotar-
les d’entitat jurídica pròpia fins a la seva consolidació i 
viabilitat. Per tant, una vegada assolit aquest, l’any 2003 
neix Fundació Quatre Vents, Fundació privada, fruit 
d’una escissió. La nova fundació,  sense afany de lucre, 
té com a finalitat principal  donar suport a la infància, 
les famílies i les dones sense recursos i en situació de 
vulnerabilitat. L’arribada del nou mil·lenni va suposar 
també un fort creixement de l’activitat. Es va iniciar el 
Servei d’Atenció per a la Integració Social Progressiva 
de la Família en situació d’exclusió social anomenat 
“Nou Horitzó”. 

Els darrers anys la Fundació ha iniciat nous projectes, 
com la Llar de Recuperació, dedicada a infants amb 
malalties comunes per tal que les mares sense xarxa 
familiar ni social no hagin de deixar la seva activitat 
laboral per tenir-ne cura, el projecte d’atenció a la petita 
infància amb la família ALBA o els xecs Quatre Vents. 
Així és com l’entitat creix i pretén convertir-se en una 
eina d’integració per a persones sense recursos, posant 
èmfasi, això sí, en l’essència del projecte: les dones 
i els infants.
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Els objectius de  Quatre Vents
El conjunt de les activitats i projectes portats a terme per la Fundació Quatre Vents, 
durant  30 anys,  estan  sempre encarats a assolir els 11 objectius fonamentals que 
donen sentit a l’essència de la Fundació:

Facilitar una atenció integral a la infància i la família en situació de 
vulnerabilitat i pobresa.

Promocionar la dona en l’àmbit personal, econòmic, laboral i social. 
Fomentar la igualtat entre homes i dones.

Dur a terme accions que evitin el rebuig de tota mena de discriminacions  
per raó d’edat, situació laboral, salut, desigualtat i origen. 

Dur a terme activitats per a la promoció de la salut i l’atenció sanitària  
i social.

Promoure activitats per a l’educació dels infants i la formació  
ocupacional per a adults. 

Promoure activitats d’integració social i laboral de la dona. 

Investigar i estudiar les situacions socials d’exclusió.

Acompanyar les persones excloses de la societat a reintegrar-s’hi. 

Fer visible als ulls de la ciutadania els problemes de la pobresa  
i fomentar una consciència cívica i solidària. 

Denunciar les causes de la pobresa i l’exclusió social de les persones 
i aportar propostes a les institucions. 
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Què fem
Des  de la seva creació, a Quatre Vents oferim projectes i serveis multidiscipli-
naris encarats a prevenir situacions de risc en l’infant i la família i a combatre 
l’aïllament social de les famílies en situació de pobresa i vulnerabilitat. Es treballa 
constantment per oferir serveis adaptats a les diferents realitats socials i per 
adequar la Fundació a les necessitats canviants de la nostra societat.
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Servei d’Atenció d’Infants i Famílies Quatre Vents  
(SAIF)
 
Un espai socioeducatiu d’atenció directa i global per a infants 
d’entre 3 mesos i 5 anys i les seves famílies en situació de pobresa. 
El servei és obert les 24 hores del dia, de dilluns a dissabte, incloses 
les vacances escolars, i s’hi porten a terme activitats amb els infants, 
amb les famílies i conjuntes. Els objectius principals amb els infants 
són la cobertura de les necessitats bàsiques, la millora de la qualitat 
de vida i el desenvolupament dels seus aprenentatges. Mentre que, 
pel que fa a les famílies, es procura, entre d’altres, potenciar les 
habilitats parentals per a una millora de l’atenció i cura dels fills/es, 
oferir-los suport emocional i personal, facilitar-los l’accés al món 
laboral i/o formatiu i donar resposta a les seves necessitats bàsiques 
d’alimentació, higiene, etc.
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Tallers

Dos tallers que esdevenen espais encarats a millorar aspectes relacionals i emocionals 
de les famílies que participen en el SAIF, tot i que també estan oberts a altres famílies 
del territori. 

Compartim el Joc: Espai destinat a les famílies en què se’ls ofereix la possibilitat 
de joc i relació mare/pare/fills. El taller pretén fomentar la relació dels infants 
amb pares i mares i incentivar les seves pròpies capacitats enraonadores i 
exploradores, fomentant així el seu desenvolupament. 

Punt de Trobada: Taller dedicat exclusivament a les dones, les activitats i 
continguts dels quals venen determinats per les seves motivacions i interessos, 
per tal de millorar elements relacionals entre elles i amb els seus fills. Es pretén 
afavorir l’autoajuda i la xarxa social de les dones, propiciant espais d’intercanvi 
i relació.
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Llar de recuperació
 
Pensada per evitar que les famílies perdin la feina quan els infants 
estan malalts, s’ofereix un espai on nens i nenes amb malalties 
comunes són atesos adequadament durant l’horari laboral de 
les mares. 
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Servei d’Atenció per a la Integració Social 
Progressiva de Famílies en Exclusió Social 
NOU HORITZÓ (NH)

Un servei principalment adreçat a les mares en situació 
més greu de vulnerabilitat que vol potenciar el nucli 
familiar a partir d’un suport socioeducatiu específic 
i integral.

S’hi plantegen estratègies i accions progressives 
destinades a augmentar les habilitats personals de 
les dones per tal de fomentar la integració social que 
els faciliti l’accés al món laboral, mitjançant una Borsa 
de Feina. També es potencien les habilitats personals 
per tal que millorin la seva qualitat de vida i la relació 
amb els fills.

El servei roman obert de 9.30 a 14h tota la setmana i  dis-
posa de diversos espais destinats al desenvolupament 
infantil, a satisfer les necessitats relacionals de les dones, 
a fomentar el vincle entre les mares i a oferir-los infor-
mació i assessorament.
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Pisos d’acollida (PA)

Des de fa 23 anys proporcionem habitatges temporals a dones sense 
recursos econòmics i/o víctimes de violència, amb fills/filles de fins 
a 17 anys. La finalitat és acollir-les, proporcionar-los una estabilitat 
personal que permeti el seu empoderament perquè aconsegueixin 
una estabilitat personal i emocional i la puguin transmetre als 
fills/filles.

El servei es complementa amb un suport integral a curt/mig/llarg 
termini que possibilita l’assumpció de responsabilitats familiars i 
personals i potencia la millora en l’atenció i cura dels fills.  Durant 
l’estada a la llar, s’ofereix una atenció socioeducativa i formativa a les 
dones i se’ls brinda el suport necessari per accedir al món laboral. 

Els Pisos d’Acollida pretenen esdevenir el primer pas per a la 
integració social, augmentar les capacitats personals de la mare i 
blindar l’atenció dels fills.  
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Projecte d’Atenció a la Petita Infància amb la 
Família  ALBA
 
Un projecte pilot inèdit a la ciutat de Barcelona que ofereix 
un ajut econòmic a famílies monoparentals amb fills a càrrec 
de fins a 3 anys, sense recursos econòmics  i sense dret a cap 
prestació econòmica.

En aquesta iniciativa, les mares que assumeixen el compromís 
d’assistir i participar en activitats formatives i lúdiques 5 
dies a la setmana, de 9 a 14h, reben una compensació de 
400€ mensuals.  

Es tracta d’un projecte especial per a la fundació. Creiem 
en la necessitat de nous models de suport a la família, que 
proporcionin uns ingressos mínims i que premiïn l’esforç, el 
compromís i la responsabilitat i deixin de banda la demanda 
en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les 
necessitats reals, treballant les mancances, però potenciant 
les habilitats i promocionant la capacitat de decidir què 
necessiten i què volen, potenciant que es prenguin decisions 
amb responsabilitat.
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Serveis de bany, bugaderia, menjador i beques
 
La Fundació ofereix serveis gratuïts de menjador per als infants, 
bugaderia i bany. Uns serveis que, malauradament,  s’han hagut de 
tornar a obrir amb l’increment de la demanda derivat de la crisi. 

D’altra banda, proporciona “Xecs Quatre Vents” destinats a la 
compra d’aliments frescos (carn, peix, fruita i verdura), productes 
higiènics, de neteja i farmàcia i roba de la llar i de vestir tant per a la 
dona com per a l’infant.
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Com ho fem

Amb educadores especialitzades i amb la col·laboració de voluntaris, 
pretenem cobrir necessitats bàsiques dels infants i promoure la seva 
felicitat tractant de millorar-ne les condicions emocionals, racionals, 
socials, familiars i ambientals. També intentem millorar les situacions 
familiars en coordinació amb els Serveis i Entitats Socials. 

Fent un suport a la família, especialment en situació de pobresa i 
vulnerabilitat, per tal que pugui superar aquesta situació, d’una forma 
digna i adequada.  És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i 
unes condicions de vida dignes i estables.

Treballant les mancances, però potenciant  habilitats i promocionant la 
capacitat de decidir què necessiten i què volen, assessorant per garantir 
un aprofitament dels recursos i potenciant a prendre decisions amb 
responsabilitat.

Donant resposta a les necessitats detectades i no cobertes. Això 
comporta ajustar l’organització general de la fundació i crear projectes 
únics o complementaris.

Creant nous models d’atenció a la família, proporcionant uns ingressos 
mínims que premiïn l’esforç, el compromís i  la responsabilitat. 

Sent conseqüents amb els diversos estudis que confirmen que la relació
de les famílies amb els fills, la comunicació, les expectatives sobre el 
seu futur i l’acompanyament en el procés educatiu són claus per a l’èxit 
educatiu dels fills.
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Eixos principals 
d’actuació
Prevenir situacions de risc en l’infant i la família i combatre 
l’aïllament social de la família.

Desenvolupar accions socioeducatives i personalitzades 
amb la participació de les famílies dels infants.

Potenciar una pedagogia de l’esforç:  “dignificar la persona”  
i aconseguir que cada nucli familiar desenvolupi al màxim les 
seves capacitats intel·lectuals i humanes.

Donar resposta a les necessitats detectades i no cobertes, 
ajustant l’organització general de la fundació i creant 
projectes únics o complementaris.

Treballar l’estabilitat com a factor estructurat per a l’infant  
i els adults que aporta confiança i seguretat per interactuar  
i relacionar-se. 

Empoderar la dona,  de manera transversal, en totes les 
activitats i programacions del projecte, i de manera més 
especifica, conscienciant-les perquè siguin agents actius  
en el seu procés vital i la societat que ens emmarca.  

Potenciar la perspectiva de gènere i la inclusió, mitjançant 
activitats encaminades a l’empoderament de la dona perquè 
sigui agent actiu en el seu procés vital i social. 

Promoure accions per possibilitar l’accés al món laboral  
i comunitari.

Utilitzar la supervisió externa com a eina de reflexió i mi-
llora de la nostra professionalitat.
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Com és la nostra intervenció 
amb els infants 

Eduquem potenciant en cada nen i en cada nena totes les seves 
capacitats, oferint a cadascun els reptes i els ajuts que necessita.

Considerem l’infant competent, una persona amb drets i capacitats, 
curiositat i desitjos d’aprendre.

Motivem l’esforç,  treballant amb els infants sota la premissa que aquest 
és clau per progressar i superar adversitats.

Possibilitem i potenciem el joc com una funció essencial en la vida dels 
infants que, al mateix temps, els permet satisfer les necessitats afectives, 
ja que en aquesta edat aprèn jugant i jugant aprèn. La rutina, la repetició, 
la claredat i la coherència dels adults en la formació d’hàbits permet al 
nen/a construir, en el dia a dia, el sentit a la seva.
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Què aportem a la societat

Una tasca de prevenció en els sectors més desfavorits i marginats 
de la nostra pròpia societat -col·lectius de pobresa, infància, família, 
immigració, refugiats-, mitjançant treballs d’assistència, integració, 
prevenció de la marginació, sensibilització de l’opinió pública. 

L’augment del capital social de la família a partir de l’acompanyament 
en el desenvolupament  de les pròpies  habilitats i capacitats parentals 
amb efectes decisius en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social 
de les seves criatures. 

Una tasca socioeducativa i pedagògica, promocionant valors com 
la solidaritat, la justícia social, la participació, l’equitat, la igualtat, la 
democràcia i la defensa dels drets humans i els dels infants.

Una millora de la societat donant resposta a les necessitats, 
especialment de la família i la petita infància detectades i no cobertes.

El convenciment que la intervenció en la petita infància i la família 
no és una despesa sinó una inversió.
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Fent xarxa

Treballem  amb altres entitats i administracions, en  
benefici de les persones: 

Coordinant  accions  i ajuts amb els professionals.

Incidint per visibilitzar socialment la petita 
infància i que es compleixin, plenament, les lleis 
que els emparen.

Influint perquè les polítiques socials estiguin 
centrades  en la prevenció com una forma de 
millorar el present i el futur.
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L’equip humà, l’ànima 
de Quatre Vents

Els projectes de la Fundació Quatre Vents són possibles 
gràcies a un equip humà format per professionals 
contractats i voluntaris, compromesos en dur a terme 
una transformació social que sigui capaç de crear una 
societat més integradora, inclusiva, solidària i justa.

Actualment, Quatre Vents compta amb una vintena 
de voluntaris i voluntàries que esdevenen una peça 
indispensable de la Fundació. Des dels seus inicis, 
la participació del voluntariat a la Fundació ha estat 
regular i transversal i ha estat present a les diferents 
àrees d’actuació i competències de Quatre Vents. 

La presència de voluntaris fa possible que la Fundació 
pugui oferir i millorar un servei d’atenció integral a la 
infància i a les dones i famílies en situació de pobresa  
i  exclusió social. 
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La Fundació Quatre 
Vents en xifres 

200 famílies
 ateses el 2017

18  treballadors 
i 20  voluntaris

215 nenes i nens
atesos el 2017

Pressupost 2018: 
676.000€ 

Finançament públic: 
479.089€

(70,87%)

Finançament privat: 
196.911€

(29,13%)



Per a més informació
Gabinet de premsa Fundació Quatre Vents
infor@4vents.org
tel. 93 412 06 61
C/ Sant Pau, 52-54 PRAL (08001 Barcelona)
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www.4vents.org
#Fundació4Vents30anys




