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CELEBRACIONS 30 ANIVERSARI
L’any 2018 ha estat un any de
celebracions per a la Fundació,
hem pogut commemorar els 30
anys de camí amb aquelles
persones
que
ens
heu
acompanyat en aquest recorregut.
A l’estiu vam organitzar una
xocolatada amb pallassos per a
tots els infants del barri als
jardins del Monestir de Sant Pau
del Camp i una Jornada de
Portes Obertes. El mes de
setembre vam oferir, a la Basílica
de Santa Maria del Pi, un concert
Solidari de Gospel amb l’actuació
de l’excel·lent grup The Gospel
Viu
Choir.
L’acte va
estar
presentat per la re- coneguda
actriu Na Pepa López amb el seu
saber fer. La generosa actuació de
The Gospel Viu Choir va ser
brillant, animada, propera i va
entusiasmar a tots els assistents.
El nostre agraïment a la basílica, a
la presentadora, al conjunt i a tots
per la seva solidària i al- truista
col·laboració per fer-nos passar
una magnifica nit.
El president del Patronat, Sr. José
Luis Diaz Cabañas, va donar la
benvinguda als assistents i ens va
recordar la situació que pateix la
petita infància.
La fundadora i directora, Lita
Alvarez Bañeres, en una emotiva
presentació, va fer un recorregut
pels 30 anys de la Fundació.

Es va retre reconeixement a aquelles persones
i entitats, que fidelment han col·laborat
periòdicament com a donants o voluntaris.

Agraïment extensiu a les persones que han participat, acompanyant-nos en
el concert, com a voluntaris, amb aportacions fila zero, fent difusió de la
iniciativa,
amb
generoses
donacions
MOLTES
GRÀCIES
!

El vostre suport ENS DONA FORÇA per continuar treballant i poder oferir un futur millor a tants
infants i famílies que ho necessiten!!!

Fundació 4 Vents als mitjans de comunicació
Amb motiu de la celebració del 30è aniversari el dilluns 26 de novembre la directora, Lita
Alvarez, va sortir encapçalant la secció els Semàfors de La Vanguardia, i a la secció Viure, es va
publicar un article de Fundació Quatre Vents que reflecteix la difícil realitat que viuen les
dones i els fills que s’atén a la fundació. Reconeixement a una dilatada feina solidaria de la
Fundació.

Perquè el més
emocionant és fer
camí, mai no
oblideu viatjar plens
d’esperança, amor i
felicitat.

L’equip de
Fundació Quatre
Vents us desitja un

LES NOTÍCIES

UN NOU LOCAL DE LA FUNDACIÓ
El passat mes de setembre ens vam
presentar a la convocatòria de l’Ajuntament
de Barcelona de dinamització econòmica
dels locals buits del barri, que s’emmarca
dintre del seu Pla de Rehabilitació de las
finques del districte de Ciutat Vella. Hem
estat una de les entitats seleccionades, de
forma que ens han adjudicat el Local 1 del
C. Sant Ramon nº 6, amb un lloguer
assequible.
Aquest

local

ens

permetrà

traslladar

el

projecte Nou Horitzó i suposarà un benefici
per les mares que no tindran que pujar els
cotxets amb el infants, per les escales.
La seu social de la fundació continuarà al
Carrer Sant Pau 52-54.

APADRINAR EL TEU EQUIPAMENT, QUE ÉS?
Es una iniciativa promoguda per Fundació Tot Raval, un dels seus objectius es el de
FACILITAR EL TREBALL EN XARXA: generar un espai de trobada del teixit social,
econòmic i cultural del Raval i potenciar projectes comuns que aportin valor afegit al
territori. Entre els que promou esta potenciar APADRINA EL TEU EQUIPAMENT.
Aquest curs el MUSEU MARITIM DE BARCELONA, apadrina Projectes de la fundació,
això suposa apropar els infants i llurs famílies dels projectes SERVEI D’ATENCIO
D’INFANTS I FAMILIES QUATRE VENTS i NOU HORITZÓ, al mon marí, participar en
activi- tats conjuntes amb el Museu Marítim i utilitzar materials seus, pedagògics, que
ajudaran a potenciar la exploració, creativitat i gaudir tot aprenent dels infants,
acompanyats en algunes per la mare i/o pare.
Cada projecte o apadrinament és singular, fruit d’un treball conjunt entre els
professionals dels serveis educatius dels equipaments culturals i dels docents.

Col.labora amb Quatre Vents!

Ens preparem per celebrar el Nadal
S’acosten les festes de Nadal, una època molt especial per als infants, plena de màgia, de somnis, d’il·lusions, de solidaritat, de compartir .…
A Quatre Vents ja estem preparant les activitats nadalenques per tornar a veure la brillantor dels petits ullets innocents, les
boques obertes de sorpresa i els nervis previs a cada nou esdeveniment que esperen amb impaciència.
Decorarem les aules, farem el pessebre, cantarem nadales, donarem de menjar al tió i el farem cagar, menjarem torrons i el nostre Rei Mag (la tarda del
dia 5 de gener) amb els seu Patge Reial repartirà joguines i bons desitjos a

#

tots els nens i nenes i els seus germans.
Aquests són aquells moments tendres que ens fan veure el mon des de l’ull
de l’infant, ens fan viure la màgia de les tradicions i ens fan adonar que tots,
petits i grans, dones i homes, forts i vulnerables, d’aquí o d’allà, amb recursos o sense, compartim l’esperit de Nadal i desitgem de tot cor que el món
sigui un lloc millor per tots els infants.

Col.labora amb Quatre Vents!
amb una donació mensual de 8 €

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.
Nom...............................................Cognoms......................................................................................................................NIF.........................................................
Adreça...........................................................................................................................................................................
Telèfon..................................................
Població..............................................................................................................C.P............................E mail ...................................................................................
La meva aportació serà la següent:
1- q 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:...............................q €/mensuals q €/trimestrals q €/anuals
...................................................................., de.................................... de 20.........
2- q Aportació única. Import ................................................... €
-Xec a nom de Fundació Quatre Vents.
-Ingrés o transferència al compte de “CaixaBank”: ES50 - 2100 - 1195 - 11 - 0200025750
Signatura del titular
3-

q Vull rebre informació sobre les seves activitats.
4- q Vull participar com a voluntari/a.

* Les seves dades personals que tenim, seran utilitzades per gestionar la seva vinculació amb la Fundació Quatre Vents, per continuar en contacte
i poder enviar-li informació de la Fundació.
Ens comprometem, com sempre, a no cedir les seves dades a tercers, sense previ consentiment i quant ho desitgi podrà exercir els drets d'accés,
rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, així com, revocar aquest consentiment en tot moment.
Si vol revocar el seu consentiment actual i tàcit, por fer-ho, per correu electrònic infor@4vents.org o correu postal a l’adreça: Carrer Sant Pau,
52, pral. 08001 Barcelona.

FUNDACIÓ QUATRE VENTS
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