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PRESENTACIO
Un any més us presentem la nostra Memòria, en aquest cas la corresponent a l’any 2019. Aquesta és una eina de
coneixement, apropament i seguiment de la realitat social de Fundació Quatre Vents, mitjançant la recollida
d’informació envers la relació amb els infants i les seves famílies ateses, en situacions vulnerables i risc d’exclusió social.
Es tracta d’una eina que ens permet als equips educatius i socials de la Fundació la planificació d’accions destinades a
pal·liar les situacions de vulnerabilitat de la petita infància i la seva família.
La informació continguda en aquesta Memòria, és el resum de totes les accions preventives portades a terme en els
diferents projectes de l’any 2019. Les dades anotades ens apropen a la situació real de la petita infància i de la seva
família, en termes de vulnerabilitat social, realitzant una tasca preventiva a nivell d’intervenció que aprofundeix en la
vinculació de la família amb l’infant, coneixent cada cop més, el reconeixement de les necessitat de cura, educació i
protecció, així com els aspectes relacionals entre les famílies que permeti la creació d’una xarxa social per potenciar els
mecanismes d’autoajuda.
L’atenció, com un procés actiu d’escolta, la personalització de les necessitats, l’acompanyament, la informació i la
formació són els instruments bàsics de la nostra intervenció, respectant el ritme de cada persona com única i irrepetible,
respectant l’autonomia de cada una perquè puguin decidir lliurement, sense imposicions i amb respecte a la seva
dignitat, promovent la igualtat de gènere i l’empoderament de la dona. L’essència de la Fndació 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.
Gracies a tots i totes pel vostre suport!
Lita Alvarez Bañeres
Directora

3

OBJECTIUS I FINALITATS DE LA FUNDACIO.
Fundació Quatre Vents té com objectius principals l’atenció a la petita infància, la família i la dona sense recursos
econòmics i en situació de vulnerabilitat, majoritàriament monoparentals o amb problemes de relació, sense suport
familiar i/o social i sense habitatge.

Les seves finalitats són:
• Facilitar una atenció integral a la infància i a la família en situació de risc social.
• Acompanyar a la família i a la dona, sense llar, per aconseguir una vida digna i autònoma.
• Dignificar a les persones excloses de la societat i ajudar-les a reintegrar-se amb tots els seus Drets.
• Sensibilitzar els ciutadans dels problemes de la pobresa, per fer realitat la solidaritat amb els col·lectius
exclosos de la societat.
• Denunciar causes de pobresa i d’exclusió de les persones i aportar propostes de solució a les
Administracions.

Els nostres valors són:
• L’Atenció, com un procés actiu d’escolta i comunicació interpersonal.
• Acceptació, en la seva totalitat a les persones tal i com són.
• Respecte, de la història de cada persona, ritme i procés.
• Personalització, a partir de les necessitats, demandes i capacitats, respectant el ritme de cada persona
• Diversitat, cada persona és única i irrepetible.
• Dignitat de la persona, tot ésser humà té un valor, independentment d’altres persones.
• Autonomia, cada persona ha de poder decidir sense imposicions ni dependències d’altres persones.
• Voluntarietat, entesa com a generositat, disponibilitat i altruisme.
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QUI SOM
President
Jose Luís Díaz Cabañas
Vicepresidenta
Montse Pinto Sala
Tresorer
Ramón Segarra Segarra
Secretària
Sonia Pau Cortada
Vocals
Carles Armengol Siscares
Antonio de la Ossa Martinez
Stel.la Viladot i Pou
Lita Alvarez Bañeres

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ

Directora General
Lita Álvarez Bañeres (Pedagoga i Assistent Social)
Coordinadora àrea social
Isabel Perez Garcia (Educadora Social)
Coordinadora de personal de servei
Fe Tamayo Vallero (Educadora Social)
Coordinadora Projecte: Nou Horitzó
Cristina Martí Barrera (Educadora Social)
Responsable administració
Ramon Segarra Segarra
Voluntaris i voluntàries. 1
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PROJECTES DESENVOLUPATS
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SERVEI D’ATENCIÓ D’INFANTS I FAMÍLIES QUATRE VENTS (SAIF) DES DE
1987
És un projecte, especialment socioeducatiu, d’atenció directa i global a infants i famílies en
situació de risc social i/o pobresa. OBERT les 24 hores de dilluns a dissabte, INCLOSES VACANCES
ESCOLARS.
És un projecte bàsicament de PREVENCIÓ.
L’horari de 24h és per donar resposta a les necessitats familiars i facilitar l’accés al món laboral.
Es tracta d’un projecte socioeducatiu per als infants i també per a les seves famílies. Els objectius
amb els infants són la cobertura de les necessitats bàsiques, millorar la qualitat de vida i el
desenvolupament dels seus aprenentatges: autonomia, interiorització d’hàbits, millorar la
seva qualitat de vida cobrint necessitats bàsiques, socialització… i amb la família, potenciar les
habilitats parentals per a una millora de l’atenció i cura dels fills/es, oferir un suport emocional i
personal, possibilitar l’accés al món laboral i/o formatiu, conciliar vida familiar i laboral, donar
resposta a les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene... mitjançant beques i xecs Quatre
Vents.
Per a la situació familiar també ens proposem cobrir necessitats bàsiques i millorar la seva
qualitat de vida, despertar la curiositat per aprendre i aconseguir desenvolupar l’autoconfiança,
l’autonomia i la capacitat intel·lectual, així com potenciar les habilitats emocionals, com
l’autoestima necessària que l’ajudi a construir una personalitat sana i equilibrada.
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Espai d’atenció directa i global, principalment socioeducatiu, per a infants d’entre 3
mesos i 5 anys i les seves famílies en situació de risc i/o 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 en referència als infants són:
•

la cobertura de les necessitats bàsiques

•

la millora de la qualitat de vida

•

el desenvolupament dels seus aprenentatges

Pel que fa a les famílies, es procura, entre d’altres, potenciar les habilitats parentals
per a una millora de la cura dels infants I de la seva relació afectiva.
S’han atès 183 infants i 183 famílies.
S’han proporcionat a les famílies bolquers, Xecs4Vents per aliments frescos per un
valor total de 11.660€, segons el següent detall:

XECS SAIF
Fruita i verdura

2020

Peix

1880

Carn

1300

Roba dona

1500

Roba infant

1560

Sabates

1560

Roba per la llar

1840

TOTAL EUROS

11660
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LOTS
Lot aliments 95
Lot higiene 97
Farmàcia
1 vacuna

Resultats obtinguts amb els infants:
•
Assistència regular. 71%
•
Infants amb carències. 50%
•
Cobrir les necessitats bàsiques del nen/a. 100%
•
Suplir carències d’alimentació. 93%
•
Millora de la vida de l’infant. 100%
•
Adquisició dels hàbits bàsics: d’alimentació, higiene, son... 89%
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Aconseguir que tots els nens visquin un seguit d’experiències positives 89%
Assolir aprenentatges bàsics segons la edat 76,4%
Afavorir el desenvolupament psicomotor del nen/a. 85,7%
Descobrir, conèixer i controlar progressivament el propi cos. 85,7%
Potenciar l'autonomia personal i social. 89%
Fomentar que expressin els seus estats anímics, preocupacions, sentiments. 75%
Ajudar-los a superar les seves angoixes, conflictes, agressivitats i inestabilitats.
78,5%
Compartir amb els altres els jocs, tasques…46,4%
Aprendre a respectar el medi ambient. 64%
Conèixer les pròpies emocions. 92,8%
Millora de les relacions afectives entre els infants i els membres de la família.
75%
Resultat amb les famílies:
Ha estat potenciada la vinculació i la implicació de la família en el procés
educatiu. 100%
S’ha donat a conèixer a la família la situació de l ’infant al centre,
responsabilitzar-la del procés educatiu. 100%
Hem garantit la presència de professionals durant l’entrada i la sortida del
Centre per atendre la família. 100%
S’ha fet atenció personalitzada a les famílies. 100%
Hem promogut el coneixement del seu fill/a, tan físicament com psíquica.
100%
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•
•
•
•
•
•

Hem potenciant la importància dels hàbits bàsics del nen/a. 100%
Hem fet seguiment de la relació mare/pare-fill/a. 100%
Orientat en situacions de conflicte mare/pare-nen/a. 70%
Potenciada la importància del contacte amb l’educadora dels fills/es. 80%
Potenciada la responsabilitat de ser mare/pare. 100%
Orientades les famílies cap a serveis socials per resoldre els seus problemes
econòmics, personals... 100%

Tallers
U

Punt de trobada
Espai, nomes per dones, per parlar del creixement dels infants, l’evolució, la
nutrició, el desenvolupament psicomotor, hàbits d’higiene, alimentació... fins a com
prevenir accidents domèstics.
Intenta cobrir les necessitats de relació i el sentiment de pertinença a un grup, un
espai formatiu on es tracten diversos temes que decideixen les pròpies dones.
Mercadillo
Espai que permet que les famílies puguin intercanviar coses, roba, joguines etc...
Compartim el Joc
Espai per mares/pares, amb els seus fills i filles, es treballa; la relació, compartir
experiències i
diferents manualitats , estimulant la creativitat i afavorint les activitats plàstiques,
en funció de la edat dels Infants
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LLAR DE RECUPERACIÓ
La llar de recuperació ha estat oberta fins el 30 de juny. Ha comptat amb una
infermera i ha estat un bon suport pels infants malalts. S’han beneficiats 49 infants.
La principal malaltia comuna ha estat la febre, considerada a partir de 38ºC, i
produint quasi la meitat de les intervencions fetes durant el període de 6 mesos.
S’han administrat les corresponents dosis de medicació, els controls de presa de
temperatura i s’ha vetllat per una correcta hidratació a aquells infants que l’han
patit.
La segona causa d’intervencions és de tipus malalties respiratòries, s’han hagut de
dur a terme tractaments mèdics pautats, però també, s’ha utilitzat per fer una
prevenció de les mateixes evitant, dintre de l’evolució, la medicalització de l’infant.
L’ús que s’ha fet d’aquest servei és quasi del 91%. La utilització per part de les
famílies a l’hora de facilitar-les l’assistència al seu lloc de treball és amplia. Les
famílies que s’haurien d’haver quedat a casa amb la seva filla o fill, no han hagut
de fer-ho gràcies a l’existència d’aquest servei. Com a conseqüència ha hagut una
disminució del risc de perdre la feina.
Així mateix, s’ha facilitat un espai on els infants malalts han pogut estar tranquils i
controlats quan ho han necessitat; les mares i/o pares han pogut expressar els seus
dubtes o temors envers l’estat de salut de la seva filla o fill i s’han fet informes de
derivació al servei de pediatria amb les dades obtingudes dels registres de
seguiment de l’infant.
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SERVEI D’ATENCIÓ PER A LA INTEGRACIÓ SOCIAL PROGRESSIVA DE FAMÍLIES EN
EXCLUSIÓ SOCIAL NOU HORITZÓ
Aquest servei roman obert de 9.30 a 14h de dilluns divendres i disposa de diversos
espais. Té com a finalitat la integració social i/o laboral de les mares en situació més greu
de vulnerabilitat. Pretén potenciar el nucli familiar a partir d’un suport socioeducatiu
específic i integral, on es plantegen estratègies i accions progressives destinades a
augmentar la autonomia de la dona.
S’han atès 39 famílies i 44 infants, un total de 83.
S’han proporcionat a les famílies, bolquers i Xecs4Vents per aliments frescos per un
valor total de 5.910€ i segons el següent detall:

XECS NOU
HORITZÓ
Fruita i
verdura

1300

Peix

1630

Carn

370

Roba dona

480

Roba infant

740

Sabates

750

Roba per la llar

640

TOTAL EUROS

5910

LOTS
Lot aliments

52

Lot higiene

54

12

Resultats amb els infants:





Potenciar l’autonomia de l’Infant. 90%
Afavorir un bon estat físic i psíquic de l’Infant. 90%
Millorar l’alimentació, el joc i la son dels infants 90%
Descobrir l’entorn social, la intercomunicació i llenguatge. 100%

Resultats amb les famílies:
o Conèixer els processos evolutives dels infants. 100%
o Impulsar el coneixement de les necessitats bàsiques
d’alimentació, higiene, ordre i son dels infants. 90%
o Descobrir i potenciar la responsabilitat de ser mare/pare. 60%
o Orientar en situacions de conflicte mare/pare-nen/a. 100%
o Potenciar els aprenentatges adequats a l’edat dels infants. 100%
o Potenciar un correcte desenvolupament emocional de l’Infant.
100%
o Afavorir un bon equilibri emocional de la mare. 80%
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PISOS D’ACOLLIDA
Els habitatges estan destinats a dones amb fill/es sense habitatge i/o sense recursos
econòmics i víctimes de violència de gènere. La finalitat principal és que quan deixin el
pis d’acollida puguin accedir a un habitatge propi que els permeti augmentar la pròpia
autonomia i integració en la societat.
Els pisos donen serveis els 365 dies de l’any. L’àmbit geogràfic de atenció pot ser tota
Catalunya, en funció de la situació de les dones.
S’han atès 11 dones i 13 infants: 10 de 0 a 6 anys i 3 de 10 a 17 anys .

XECS PISOS
D’ACOLLIDA
Fruita i verdura

560

Peix

690

Carn

600

Roba dona

240

Roba infant

180

Sabates

120

Roba per la llar

340

TOTAL EUROS

2730

LOTS
Lot
aliments

17

Lot higiene

15

Farmàcia

1 pegat cicatriu
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Resultats amb els infants:






Reforçar carències educatives si la mare no pot. 100%
Potenciar els hàbits bàsics. 100%
Fomentar l’autonomia de l'Infant. 100%
Potenciar el respecte a les persones amb les que conviuen. 100%
Fomentar l'hàbit de l'estudi com a perspectiva de futur. 100%

Resultats amb les famílies:
Àrea emocional
 Potenciar altres creences i actituds envers els rols assignats al gènere. 100%
 Potenciar l’autoestima, la seguretat en si mateixes i la creença d’autosuficiència.
92%
 Oferir un acompanyament emocional, a través de l’escolta activa i l’afectivitat.
100%
 Acompanyament integral en l’última etapa de l’embaràs, en el part i en el
postpart. 100%
Àrea familiar

Desenvolupar estils de criança positius que promoguin l’autonomia dels seus
fills/es des de l’afecte, els límits i els valors. 83%
Àrea foment de l’autonomia
 Proporcionar eines per promoure la pròpia organització econòmica i pla d’estalvi.
50%
 Treballar estratègies d’organització del quotidià. 100%
 Suport en la recerca d’habitatge propi o compartit. 100%
 Àrea salut
 Treballar hàbits d’higiene. 67%
 Treballar hàbits per potenciar una alimentació equilibrada i adequada segons
l’edat. 75%a.
 Afavorir la cura de la salut pròpia i dels seus fills/es. 100%
Àrea social
 Promoure la participació social i cultural comunitària com a part del procés de
recuperació personal. 25%
 Fomentar la creació d’una xarxa personal. 60%
Àrea legal

Derivar a recursos d’assessorament a nivell legal i jurídic 100%
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SEGUIM FENT XARXA
Des de l’any 1987, ininterrompudament, ens hem distingit per oferir serveis innovadors i
originals, adaptats a les noves necessitats i crear-ne de nous, sempre en funció de les
problemàtiques socials del moment.
OBJETIUS
• Treballar coordinadament amb Entitats Administracions i Serveis Socials en benefici de
les persones.
• Incidir per visibilitzar socialment la petita infància i que es compleixin, plenament, les
lleis que els emparen.
• Influir perquè les polítiques socials estiguin centrades en la prevenció com una forma
de millorar el present i el futur.
 Entitats Catalanes d’Acció Social, ECAS.
 Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona.
 Federació Catalana de Voluntariat Social.
 Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social de Barcelona.
 Xarxa acollida i acompanyament a persones immigrants a Barcelona.
 Xarxa dels Drets dels Infants.
 Fundació Tot Raval, participació en el seu Projecte Apadrina el teu equipament, essent
apadrinats pel Museu Marítim de Barcelona.
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IMPACTE SOCIAL
Entès com el resultat o la conseqüència d’una determinada acció en la comunitat.
Trobem que l’any 2019, la nostra acció va tenir unes conseqüències positives en 258
infants i 233 famílies, gracies a les activitats socioeducatives realitzades. Ens ha fet
adonar-nos que la feina realitzada en els diferents projectes de la fundació, és útil i
necessària tant educativament com socialment i és el que dóna sentit a totes les
activitats de la Fundació Quatre Vents.
La Fundació ha considerat sempre necessària la transformació social, és a dir, la millora
del context en el qual creixen i es desenvolupen les persones, per això defensa els Drets
dels Infants i de la Família, perquè estem convençuts del valor de les accions
socioeducatives com a instrument de canvi social, de creixement personal, i possibilitar
d’igualtat d’oportunitats.
Algunes dades de l’impacte social de la Fundació Quatre Vents durant l’any 2019:
→Infants en situació de risc social que han millorat la seva qualitat de vida i han
interioritzat els hàbits bàsics, que els hi facilitarà una millor adaptació a l’escola i a la
societat.
→Famílies que han millorat l’atenció als seus fills, amb els beneficis que això comporta
per a l’infant i el seu futur.
→Famílies que han pogut accedir al mercat laboral i/o formatiu, i conciliar la vida
familiar i laboral.
→Dones amb fills/es que han accedit a un habitatge temporal, per ressituar la seva vida
en els aspectes emocionals, personals, socials i econòmics.
Es crea riquesa també:
→Quan contribuïm a incrementar el capital social de les famílies, entès com un conjunt
d’habilitats i capacitats parentals positives que engloben aspectes com l’estructura dels
vincles familiars (per exemple, la convivència, o no, dels dos progenitors amb l’infant) i
dels vincles que les famílies estableixen amb el seu entorn. És a dir, el que es coneix com
capital social de les famílies té efectes decisius en el desenvolupament cognitiu, afectiu i
social de les seves criatures.
→Incorporant en el funcionament valors i preocupacions socials que van més enllà de
l’interès particular i del benefici econòmic. Aquests valors també es poden trobar a
través de les persones que treballen de forma voluntària, realitzant una activitat en base
a un interès social.
→Actuant i donant suport i rellevància a les famílies i els infants desfavorits, oferint-los
la possibilitat d’aconseguir una vida normalitzada, treballar i viure en societat d’una
manera integrada i digna, quant oferim serveis de qualitat, amb l’infant i facilitem
l’accés al món laboral de la família i sobretot quant treballem per una transformació
social per la Igualtat dona home.
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A TOTS I TOTES
COL·LABORADORS: EMPRESES, FUNDACIONS I
PARTICULARS, QUE HEU FET POSSIBLE ELS PROJECTES DE LA FUNDACIÓ
QUATRE VENTS, PER I AMB LA PETITA INFANCIA I LA SEVA FAMILIA, EL
NOSTRE AGRAÏMENT!
MOLTES GRACIES!

Barcelona, juny 2020
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