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PRESENTACIO. 

Un any més us presentem la Memòria corresponent a l’any 2020, any marcat totalment 
per la situació excepcional de la pandèmia del Covid-19, a escala mundial. 

La informació continguda en aquesta Memòria és el resum de les accions realitzades 
durant l’any passat, emmarcat en aquesta nova i desconeguda situació que ens ha 
obligat a reestructurar i canviar activitats per adaptar-nos a la nova etapa. 

El projecte Servei d’Atenció d’Infants i Famílies Quatre Vents (SAIF) consta en 
aquesta Memòria de quatre parts diferenciades: com cada any atenció als infants i les 
famílies, fins la confinació del 16 del mes de març; les realitzades durant el 
confinament; el Casal d’Estiu i l’inici del curs. 

Els cinc pisos d’acollida han funcionat amb normalitat, dins del que avui dia podem 
considerar “normal”. 

El projecte Servei d’Atenció per a la Integració Social Progressiva de Famílies en 
exclusió social Nou Horitzó, consta també de dues parts diferenciades;  fins el 
tancament pel confinament el 13 de març  i el final del confinament. 

 Malauradament, l’any passat vam perdre a persones col·laboradores constants, 
estimades i entusiastes de la Fundació, Srs. Francesc Peracaula, patró de la Fundació i 
Josep Vaquer, les Sres. Mercè Guilemany, Montserrat Casademont i Montserrat Ubiol,  
el nostre mes sentit record, q.e.P.d. 

QUI SOM. 

Una Fundació sense afany de lucre creada para la petita infància, per millorar la seva 
qualitat de vida mitjançant la participació activa de la seva família, defensar els seus 
drets i afavorir la seva integració escolar, primer, i la social quan sigui adult. 

IDEARI: 

Quatre Vents pretén ser un estil, una manera de treballar, a favor dels infants, la 
família i la dona. Per això ens és molt important el temps i els espais per la relació i la 
comunicació. Sense oblidar la necessitat dels projectes i recursos que possibiliten i 
potencien aquesta relació i comunicació. Volem fer un acompanyament personalitzat, 
que les famílies descobreixin que son importants per nosaltres. Volem ser un punt de 
referència per infants, famílies i la dona.  
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LA FAMÍLIA, L’INFANT I LA DONA.  

1. La família, l’infant i la dona, especialment monoparental, quan arriba a Quatre Vents 
manifesta unes carències de manca de recursos econòmics, baixa autoestima, 
inestabilitat emocional ... que influeixen en la alimentació, la salut, la relació de parella 
inestable o simplement sense parella, però sempre amb fills i/o filles. També es 
detecta la soledat, el desarrelament social, sense xarxa familiar ni social, la 
impossibilitat d’atendre adequadament els fills i per tant la dificultat d’accedir al mon 
laboral. Els infants presenten carències afectives, d’alimentació, son, de comunicació, 
de relació, manca de contenció i límits en el comportament.  

2. La Fundació pretén atendre aquestes problemàtiques conjuntament amb els serveis 
socials i les entitats socials.  

3. Es important en el contacte amb aquestes famílies conèixer aquestes mancances, 
tot respectant el dret a la intimitat. 

ELS VOLUNTARIS.  

Importants, per portar a terme els projectes, la seva entrega i altruisme els fan 
imprescindibles.  

QUE VOLEM. 

Acompanyar les famílies i ajudar els infants en risc d’exclusió social per aconseguir 
que puguin arribar a viure d’una forma digna i autònoma, comptant amb les seves 
capacitats, possibilitats i respectant el seu procés.  

Empoderar la dona perquè pugui viure d’una manera autònoma i digna, tot potenciant la 
igualtat de gènere. La denuncia de situacions d’injustícia i fer propostes per millorar 
i/o eradicar les causes que generen la pobresa i l’exclusió social 

PATRONAT. 
És el màxim òrgan de responsabilitat de Fundació Quatre Vents, fundació privada. 
Marca les línies estratègiques a mig i llarg termini, vetlla pel compliment de les 
finalitats, objectius de l’entitat, els valors, la missió i el codi ètic. 
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QUE HEM POGUT FER L’ANY 2020? 
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 fins els 
4 anys i la seva família en situació de risc social i/o pobresa.  OBERT les 24 hores de 
dilluns a dissabte per donar resposta a les necessitats familiars i facilitar l’accés al 
món laboral, INCLOSES VACANCES ESCOLARS. Projecte bàsicament preventiu, on 
amb l’acollida dels infants, i l’acompanyament a les famílies, s’ajuda a pal·liar l’angoixa 
de la familia, assegurar un espai de desenvolupament de l’infant i a cobrir les 
mancances en les necessitats mes bàsiques. 

Des del mes de gener fins al 16 de març les activitats es van desenvolupar segons els 
objectius previstos. 

Decretada la  l’alerta sanitària pel virus Covid-19, Fundació Quatre Vents es va veure 
obligada a tancar el projecte per seguretat sanitària i preventiva, el dia 16,  es va anar 
ampliant,  el 23 de juny es va iniciar la preparació del Casal d’Estiu i totes les mesures 
d’higiene i desinfecció obligatòries,  sense saber si es podria portar a terme, o no, i 
pendents dels protocols de protecció emesos per  la Generalitat. 

Finalment es va poder obrir el Casal d‘Estiu els mesos de juliol, agost i fins el 4 de 
setembre, amb les dificultats sanitàries que coneixem, augmentades pel fet d’atendre 
infants petits. 

OBJECTIUS. 

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. 

TOTAL POBLACIO ATESA. 
 
L’any 2020 s’han ates  95 infants i 95 famílies,  amb un total de 190 beneficiaris de les 
accions realitzades, en el període fins el tancament de març, el Casal d’Estiu i l’inici del 
curs 2020-21.   
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ACTIVITATS DURANT EL CONFINAMENT. 

El dia 13 de març, es va fer un esforç per garantir els àpats adequats a tots els 
infants atesos mentre durés el confinament i els projectes socioeducatius estiguessin 
tancats. Amb caràcter d’URGENCIA es van activar els Xecs4Vents per un mes i 
entregat a les  famílies a la sortida dels infants,  bescanviables, segons el seu consum 
al Mercat de Sant Antoni, per carn, peix, fruita i verdures, aliments frescos 
prioritaris per a una dieta equilibrada i també tenint en compte les necessitats dels 
infants, llet bolquers i tovalloletes,  els productes més cars i més necessaris 

El projecte de suport a les famílies també va tancar presencialment i es va activar un 
suport setmanal, tot i que força vegades va ser mes sovint per les trucades de les 
dones, individual, telefònic, en línia en cas d'urgència i presencialment amb cita prèvia 
per accedir als Xecs4Vents. 

Durant aquest temps les famílies comenten la solitud, la pèrdua de la feina, després de 
les dificultats per trobar-la, encara que fos mal remunerada i amb excés de jornada, 
però suposava disposar d’uns mínims ingressos econòmics.  

Situació dels habitatges: espais reduït sense balcons, ni terrasses... els infants amb 
ganes de jugar i  sortir al carrer. Com sempre perjudicats doblement.  

El 17 d’abril donació, a les famílies per segona vegada des de l’inici del confinament, 
els XECS4VENTS per un altre mes, bescanviables segons el seu consum, abans 
esmentats. 

 El 19 de maig. es va tornar a fer donació dels xecs4Vents, amb la important 
col•laboració econòmica de la Entitat EDUCO.  

Quan els infants van poder sortir, per primer cop algun va venir amb la mare a recollir 
els Xecs4Vents, va ser emocionant i pena, per que no volien marxar, volien quedar-se a 
jugar, córrer, cridar, barallar-se, en fi gaudir del pati i tot el que els infants 
necessiten fer i al que tenen dret reconegut per la Convenció dels Drets dels Infants. 
dret que els adults oblidem, sovint que el joc és fonamental per l’infant en aquestes 
edats, es com comencen el seu aprenentatge, jugant.  

Juny. Es van donar mes xecs4Vents, aquesta vegada gràcies a la important 
col•laboració econòmica de FUNDACIÓ CREATIA es va poder fer donació a 63 
famílies, suport important a les famílies, per tractar-se d’aliments frescos.  
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Contacte, setmanal o mes freqüent segons necessitats, amb les Famílies: 

Durant el confinament dur, tenint en compte la situació vulnerable de les famílies i la 
manca de xarxa familiar i social, es van realitzar setmanalment uns 130 seguiments 
telefònics. 

- Informant: 60 famílies, sobre apertura de pre inscripcions a les Escoles i sobre 
la normativa obligatòria, de portar mascareta a partir de 6 anys. 

- Assessorant: 14 famílies presencialment i 15 telemàticament en els seus dubtes 
durant i després del procés de pre inscripció a les escoles. 

- Detectant: la manca d’EINES PER PODER FER GESTIONS 
TELEMATICAMENT. Ordinadors, mòbils amb capacitat per fer-ho, línies de 
connexió, pràctica...  

Demandes ateses de les Treballadores socials: 

-Preparar una “canastreta” per una dona que estava a punt de donar llum i no tenia res 
pel nadó i sense poder comprar res ja que tot estava tancat.  

-Necessitat d’unes sabates per un infant que no podia sortir al carrer. 

-Aliments per una dona amb fills petits que no tenia aliments ni diners. 

-Aliments per 10 famílies no ateses per la Fundació i amb necessitat d’aliments frescos 
pels infants petits. 

Tot això es va fer PERQUE 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 d’integració laboral i social. 

Ni el confinament ni les circumstàncies adverses poden amb l’esperit de Fundació 
Quatre Vents, alguna vegada ens han dit “sou un tot terreny”, nosaltres no ho veiem 
així, però potser tinguin una miqueta de raó, el que si és cert és que sempre intentem 
pal•liar aquelles necessitats que més afecten a la petita infància i al seu futur.  
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CASAL D’ESTIU. 

Es van atendre en total 30 infants. Quantitat inferior als altres estius per manca de 
sol·licituds i també es van produir baixes per la por de les mares al virus. 

 

INICI CURS 2021-22. 

Es va iniciar el curs el mes de setembre fins novembre, amb poques demandes de plaça. 
Informats que les Escoles Bressol (EBM) tenien places lliures el projecte de la 
fundació no permet tenir infants que tinguin plaça en les bressoles, tret de situacions 
més complicades, que no es van donar, Vam tenir que derivar els Infants a les EBM, i 
durant el mes de desembre gairebé no  van venir sol·licituds de plaça i amb les poques 
no es podia fer cap grup bombolla. Amb aquest panorama el projecte va tancar a 
primers de desembre. 

 

SERVEI D’ATENCIÓ PER A LA INTEGRACIÓ SOCIAL PROGRESSIVA DE 
FAMÍLIES EN EXCLUSIÓ SOCIAL NOU HORITZÓ. 

Ha estat  obert de 9.30 a 14h de dilluns a divendres fins el 13 de març 2020, 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 
potenciar les propies habilitats marentals. 

Aquest any per causa de la Pandèmia el dilluns 16 de març no va obrir per les 
dificultats de protecció sanitària, les seves activitats son grupals, dones amb infants i  
dificultat per realitzar les activitat mitjançant grups bombolla, com era obligatori. 

Nou Horitzó va tancar pel confinament el 13 de març i no ha pogut tornar a obrir per la 
idiosincràsia del projecte, on no es podia garantir que la bombolla fos estable... i la por 
de les famílies al contagi del virus. 

POBLACIO ATESA 

De l’1 de gener al 16 de març es van atendre 12 dones i 13 infants, en total  25 
beneficiaris. 
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 ACTIVITATS 

Fins el dia del tancament es van realitzar les activitats segons la programació i 
corresponent adaptació al grup. 

Durant el confinament es va fer seguiment telefònic de les famílies malgrat les 
dificultats d’entesa idiomàtiques, dificultats que presencialment eren més fàcils de 
solucionar i una manera d’aprendre a comunicar-se amb els altres, potenciant així la 
comunicació social. 

                                       

RESUM D’ATENCIÓ DELS DOS PROJECTES 

DONACIONS D’ALIMENTS PER UN VALOR  DE 19.659,27€ 

Seguiment telefònic,  873 trucades. 

Assessoraments varis,  60 i 15 per inscripcions a les escoles. 

Presencials.  Cada donació mensual de Xecs, va ser un altre moment d’escolta en que 
les dones expressaven les seves dificultats de contactar amb els seus professionals 
referents i les mancances d’espai en els seus habitatges que dificultaven la 
convivència, alguna contagiada pel virus, per sort no greu, i soles amb els fills !!!.  

 

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 servei els 365 dies de l’any, inclòs tot el temps del confinament. 
L’àmbit geogràfic de atenció pot ser tota Catalunya, en funció de la situació de les 
dones. 
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Dones ateses 8 

Nens 6 

Nenes 4 

Total famílies 8 

Total beneficiaris 18 

 

ACCIONS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE: 

La Fundació treballa en tots els seus Projectes sota una mirada transversal en 
perspectiva de gènere. Totes les accions i interaccions, parteixen des de la necessitat 
d’oferir un nou marc de relació i vincle amb les dones i entre elles, reforçant i dotant 
d’eines per tal que aquestes puguin afrontar la situació de violència que han patit, 
iniciar o continuar amb el seu procés de recuperació i treballar l’autocora, autoestima i 
l’apoderament. * 

A través del vincle i el diàleg es promou la reflexió sobre els rols establerts a nivell 
cultural i social, sempre tenint en compte el punt de partida individual de cada dona, la 
seva creença, cultura, religió… evitant els prejudicis, per d’aquesta manera poder 
acompanyar partint del coneixement i la necessitat de l’altre. 

Accions internes: 

- Assemblees i taller de dones: en aquestes hi ha una part destinada a la 
realització de tallers i dinàmiques per treballar i potenciar l’autoconeixement, la 
reflexió i diàleg en grup. 

* Cal remarcar que no som un recurs que treballa la violència i la recuperació de la 
dona, es competència dels professionals especialitzats que ja tenen referenciats fora 
de l’habitatge (terapeutes, psicòlegs, psiquiatres, grups d’autoajuda…), però si que 
treballem amb aquest professionals de manera coordinada i intensa a partir d’un pla de 
treball, on reforcem totes les pautes indicades. 

Accions externes: 

Aquest any no s’han pogut dur a terme les accions on anualment hi participem: 
participació comunitària en el Dia de la Dona, 8 de març (durant tota la setmana es 
participen en tallers al barri per tal d’enfortir i crear xarxa), o amb el PIAD o SARA, 
on es realitzen tallers i activitats enfocades a treballar l’autoestima, l’apoderament, 
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etc. Aspecte que considerem bàsic per la recuperació i augment del benestar de les 
dones. 

Es va iniciar el curs de parentalitat positiva que ofereix l’Ajuntament, nomes es van 
poder fer dues sessions. 

ALTRES ASPECTES  TREBALLATS ARREL DE LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA: 

- S’ha donat suport a les 8 famílies en relació als tràmits online. La distància digital es 
fa palesa en moltes de les dones que acollim, ja que no disposen ni de dispositius 
informàtics ni d’accés a dades d’internet. S’han realitzat els següents tràmits virtuals: 

Acompanyaments: 

 ofertes formatives: 7 
 demanar cita al metge: 27 
 gestions amb el SOC: 7 
 Gestions amb el SEPE: 3 
 Cites prèvies a altres recursos o estaments: 37 

- S’ha repartit a cada nucli familiar 7 “KIT COVID” amb guants, mascaretes i gel 
desinfectant. 

Avaluació de l’acció. 
- Avaluació del Plans de treball individuals: s’han atès 8 nuclis familiars en el 2020, cap 
d’elles no ha sortit de l’habitatge, tot i la finalització d’estada en el mateix, entre el 
confinament total i la situació de crisi general que ha provocat la pandèmia, no ha 
facilitat que les dones poguessin accedir ni al mercat laboral, ni a recursos d’habitatge. 
Quantificació de cada un dels sistemes de cooperació i col·laboració amb els 
equips base d’atenció social. 
Els sistemes de cooperació i col·laboració amb els equips d’atenció socials bàsicament 
venen definits com a eines del pla de treball i són: 

- coordinacions presencials amb els agents socials que intervenen en el pla: es realitza 
la primera el dia que es signa el pla de treball amb la dona i els serveis que intervenen 
i, si tot va bé, es van realitzant cada 3 mesos en la renovacions del plans de treball. En 
aquells casos on la intervenció es més intensa, es realitzen més coordinacions 
presencials. S’han realitzat 7 coordinacions presencials 

- Coordinacions telemàtiques (telèfon, email): s’han realitzat 1312. 

* Degut a la situació de pandèmia aquest anys s’han prioritzat les coordinacions 
telemàtiques, realitzant només de presencials, en el casos que no eren evitables. 

Les coordinacions i col·laboracions poden ser: 
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o Coordinacions externes: es realitzen diferents coordinacions amb altres 
entitats o serveis que consten en el pla de treball individual de cada família: 

 Serveis derivants: Serveis Socials o altres entitats. 
 Àmbit educatiu: escoles bressols, escoles, instituts, escoles d’idiomes, espais 

formativo-laborals, etc. 
 Àmbit legal: advocats, entitats d’assessorament legal, SAIER, etc. 
 PIAD’s. 

 
Taules i Xarxes: 
 Xarxa de Persones sense Llar de Barcelona 
 Xarxa de Pisos d’Inclusió Social de Barcelona 
 Taula de la Dona del districte 

 

Sistemas d’avaluació de l’acció. 

- Reunions d’equip: ens permet anar avaluant els diferents plans de treball i les nostres 
intervencions. Es un espai intens de treball, però que ajuda molt a clarificar els 
objectius i l’evolució d’aquests. S’han realitzat 37 reunions d’equip, la majoria d’elles 
de manera virtual. 

- Enquestes a les dones quan marxen del recurs (voluntàries): s’han realitzat 0 
enquestes, ja que no hi ha hagut cap baixa.  

- Reflexió i supervisió externa de la intervenció (psicologa de Sant Pere Claver), s’han 
realitzat 3 supervisions. 

Mecanismes per incorporar la perspectiva de gènere i mesures d’inclusió en 
persones en risc d’exclusió social. 

SEGUIM FENT XARXA. 

Perquè creiem en el treball coordinat amb altres entitats, en la necessitat de 
complementar les nostres accions, per una millora en el nostre treball i optimitzar 
els recursos, de per si prou deficients.  

Aquest any les reunions han esta telemàtiques i molt marcades pel confinament 
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                               AGRAIMENTS 

       ADMINISTRACIONS. 

                                    
       EMPRESES 

                     

                                   

                                         

  A TOTS I TOTES: EMPRESES, FUNDACIONS I PARTICULARS, QUE FEU POSSIBLE ELS  PROJECTES 
DE   FUNDACIÓ QUATRE VENTS, PER  I AMB  LA PETITA INFANCIA I LA  SEVA FAMILIA, EL NOSTRE   
PROFUND  AGRAÏMENT !!! 

                                                                         

                                                                           Barcelona, juny 2021 
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