MEMÒRIA 2020

Associació Espai Joäo Martí

Associació Espai Joäo Martí

01

Anouar, juliol 2020
“Primer de tot voldria donar les gràcies a totes les persones que
han fet possible que jo vingués a Viu l’Esport i que estigués a
Joäo Martí.
Encara que no ho sembla, ja que parlo poc i em costa
expressar-me, m’heu ajudat molt i estic molt agraït. La veritat
és que he crescut com a persona amb vosaltres i també he
après moltíssimes coses de tothom.
Del Ray he après a no conformar-me. A estar fent sempre
alguna cosa. A mirar sempre el costat positiu...
De l’Oriol he après a posar-me en el lloc de l’altre per veure com
se senten les altres persones.
De la Marta he après a estimar, a confiar en mi, obrir-me i ser
més carinyós. A concentrar-nos quan toca estar per feina.
Del Xavi, també he après moltes coses a lluitar i esforçar-se en
allò que es vol.
De l’Anna, he après a preocupar-me per les altres persones.
Voldria donar les gràcies a totes les persones i que sapigueu
que estic molt agraït.
Encara que no ho expressi: us estimo molt a tots”.
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ASSOCIACIÓ I BOTIGA
SOLIDÀRIA

Som una associació sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública.
Vam començar a Mataró al 2012, des de la il·lusió de generar un espai
d’acollida per a totes les persones, sense tenir en compte la condició
econòmica, on totes puguem gaudir compartint l’alegria d’existir.

El Local, situat al barri de Rocafonda, és l’espai de trobada i d’intercanvi per a totes les
persones que compartim aquest desig de viure. A més de ser l’espai on realitzem moltes
de les nostres accions també és la Botiga Solidària de l’associació.
De manera voluntària hem elaborat clauers, llibretes i mascaretes gràcies a donacions
de materials de particulars i entitats. La Botiga Solidària va sorgir de la necessitat de ser
una eina més per obtenir igressos. Aquesta necessitat en el context actual ens ha
animat a crear la versió on-line de la botiga, no només per aconseguir ingressos sinó per
donar-nos a conèixer més enllà del barri i la ciutat.
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REPTES PEL FUTUR...
Tenint en compte la situació actual generada per la crisi de la Covid-19, durant el aquest
any ens ha estat necessari reorganitzar el pressupost previst reduint les despeses de
personal. Aquest fet ha provocat que durant l’any es prenguessin algunes mesures i que a
l’últim trimestre del 2020 es prengués la decisió de no comptar amb cap persona
contractada.
Per aquest motiu hem pogut mantenir 81% de les activitats i fer possible la continïtat de
l’associació l’any 2021. Reorganitzar d’aquesta manera el pressupost ens ha permès la
recuperació econòmica de l’associació. Durant aquests mesos, tot i haver-nos d’adaptar
constantment a les normatives sanitàries, gràcies a la coordinació de tot l’equip de
voluntàries hem pogut mantenir bona part de les activitats que realitzàvem.
Valorem necessari i positiu recuperar la professionalització en les tasques de gestió,
coordinació i acompanyament que oferim des de l’associació. Per aquest motiu, arrel de les
mesures econòmiques internes preses durant el 2020 ens és possible, a partir del gener
del 2021, tornar a contractar a una persona perquè assumeixi les tasques de coordinació
de l’associació. Aquest fet pretén fer possible tornar a coordinar els recursos necessaris per
seguir oferint un acompanyament a més de 100 persones, el 34,2% de les quals som l’únic
servei que les acompanya degut a la sobresaturació de la gran majoria de recursos socials
de la ciutat.
Durant tot el 2020 hem perseguit l’objectiu de seguir sent un espai de referència per les
més de 60 famílies que han confiat i actualment segueixen confiant en la nostra tasca.
Gràcies als esforços que hem fet totes, hem pogut seguir acompanyant durant tot l’any i ho
seguirem fent durant el 2021.
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L'IDEARI
Oferim un espai d’acollida des d’on promoure el
creixement personal en tots els àmbits per tal d’assolir
un equilibri que ens permeti gaudir de l’alegria d’existir.

Situem al centre a la persona entenent-la des de les seves
riqueses i potencialitats. Segons les múltiples i diferents
experiències viscudes cada persona és situada dins la societat
en un context particular. Perseguim desenvolupar al màxim les
potencialitats de cada persona comprenent-la dins la societat
des d’on es configura. De manera particular i flexible adaptem
les propostes generals de manera individualitzada segons les
necessitats concretes de cadascuna.
Els objectius que perseguim són...

Generar la possibilitat que cada persona pugui trobar les
pròpies eines per gaudir de la vida.

Promoure el creixement de la persona de forma
interdisciplinària, en totes les edats i des dels diferents
àmbits.

Trobar un lloc on ancorar-se a la vida, un espai on poder
connectar i descobrir les necessitats més íntimes.

Conscienciar entorn la situació particular de cada persona
és variable segons les circumstàncies de la seva pròpia
vida.
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AQUEST 2020...
10

MEMBRES DE LA
JUNTA DIRECTIVA

25

PERSONES
VOLUNTÀRIES

4

PERSONES
CONTRACTADES

17

PROJECTES
IMPULSATS

249
BENEFICIÀRIES
DIRECTES

Associació Espai Joäo Martí

06

LES NOSTRES ACCIONS
Durant el 2020 hem adaptat i realitzat el 81% de les propostes previstes a l’inici
d’any.
Hem realitzat campanyes per aconseguir dispositius electrònics per als infants i
joves que atenem a Mataró, el 91,1% dels quals no disposen de les eines
necessàries per seguir amb igualtat d’oportunitats els reptes actuals que es
plantegen des de les escoles i els instituts. A més hem realitzar recollides de roba,
de menjar i de joguines… que han beneficiat a més de 30 famílies del barri.

DES DEL 2012 HEM
ACOMPANYAT MÉS
DE

1000

PERSONES
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ACCIÓ SOCIAL A MATARÓ
Des de la proposta d’acompanyament a Mataró hem elaborat 31 Plans de Treball
Individualitzats.
79 infants i joves han participat de la proposta. El 91,1% es troben en situació de
risc d’exclusió social.
El 65,8% dels infants que hem atès han estat derivats des d’altres recursos de la
ciutat.
El 75,9% de les famílies han participat dels espais familiars proposats per atendre
les necessitats dels seus fills i filles. 25 dones han participat de la proposta de
360º.
El 82,7% de participants de l’any 2019 ha continuat participant d’activitats amb
l’associació durant el 2020.

30

LLAVORS

32

ABARAKA

6-12 anys

12-16 anys

17
25

CREIXENT
JUNTES
16-21 anys

360º
+ 21 anys
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VINCLES
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Durant l’any hem realitzat totes les activitats de la proposta
de Vincles en col·laboració amb altres recursos, adaptantles tenint en compte les mesures establertes.

El taller de gestió emocional-Arrels amb 35
infants del Casal Obert de Sant Pau
(Càritas Interparroquial de Mataró). (des
del 2012)
L’activitat d’esports amb valors ha
possibilitat que 30 infants de 6 a 10 anys
del Casal Obert gaudissin d’una tarda
esportiva a la setmana des d’on adquirir
eines per la gestió emocional. (des del
2013)

97

22 dones, mares, el 31,8% menors d’edat,
han participat del taller de gestió
emocional-Resiliència a la Residència
Maternal Santa Eulàlia (Fundació Maria
Raventós) (des del 2012)
10 infants han participat de la proposta
d’Aprenentatges elaborada conjuntament
amb el CEIP Germanes Bertomeu. (des del
2019)

PERSONES ATESES
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ACTIVITATS ANUALS
Aquest any ens hem vist obligades a posposar les següents activitats anuals que teníem
previstes fer: Sant Jordi (des del 2016), les Jornades Esportives (des del 2017) i els
tornejos de futbol (des del 2015) i bàsquet (des del 2016).
A l’estiu, un any més, hem pogut realitzar Viu l’Esport. Tot i la incertesa 48 participants i
10 monitores han participat de les colònies durant 7 dies a l’Esquirol (Santa Maria del
Corcó). A més hem aconseguit 18 beques per a joves de Mataró (participants de la
proposta d’Acció Social) que es troben en situació de risc d’exclusió social i que han
pogut gaudir d’una setmana de colònies única.

PARTICIPANTS A
VIU L'ESPORT

48
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FEM XARXA
Gràcies a la col·laboració de la Fundació Privada Probitas, que des del 2017 ens dóna
suport en les nostres accions, hem pogut oferir berenars diaris per a tots els infants i
joves que participen de les nostres activitats durant tot l’any. A més, per tercer any hem
comptat amb l’ajut d’estiu que ofereix la Fundació que ens ha possibilitat becar el 62,5%
de l’alimentació durant les colònies.
Al llarg del l’any hem establert vincles amb l’Agència de Suport a les Entitats de Mataró,
la qual ens ha donat suport en la gestió de l’entitat ordinària , davant la situació sanitària
i la gestió del voluntariat. D’altra banda, hem participat de la Taula d'Infància i Pla
d'Entorn (Mataró) on s’han creat estratègiques conjuntes per a l'acompanyament de les
persones en situació de risc d’exclusió social en tots els àmbits que afecten a la vida de
les persones. I s’ha mantingut un contacte directe i coordinat amb els Serveis Socials
Bàsics i l’Ajuntament de Mataró.
També amb escoles i Instituts com l’Escola Àngela Bransuela, l’Escola Germanes
Bartomeu, l’Escola Montserrat Solà o CEIP Rocafonda on hem establert coordinacions i
pautes comunes per al treball amb l'infant, adolescent o jove i les seves famílies i
l’entorn proper.
Amb altres entitats com Càritas Interparroquial de Mataró - Casal Obert Sant Pau i
Formació adults, Centre Cívic Can Noé, Espai Jove (Rocafonda), Centre Obert
(Rocafonda) s’ha dut a terme un treball coordinat en l'acompanyament d'infants i
famílies i de recursos i espais necessaris.
S'han mantingut vincles i creat xarxes amb entitats de la ciutat com Capgrossos de
Mataró, Consell Esportiu del Maresme, Fundació Didàctica, l’Associació de Veïns Can
Noé o l’Institut Laia Arquera i s’ha realitzat activitats puntuals a la Biblioteca Antoni
Comas.
Seguim mantenint vincles amb agents fora de la ciutat de Mataró, com la Fundació
Maria Raventós, on duem a terme una activitat de gestió emocional o l’Escola Sadako on
alguns infants participen de els colònies a l’estiu.

Associació Espai Joäo Martí

ELS COMPTES
CLARS
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INGRESSOS DEL 2020:

54.640,83 €

RECURSOS FINANCERS DE 2020...
Donacions 8.165,40 €
Obres socials entitats financeres 10.500,00 €
Empreses, fundacions i institucions privades 21.860,00 €
Diputació de Barcelona 1.475,00 €
Ajuntament de Mataró 4.140,43 €
Generalitat (extraordinaris) 8.500,00 €
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ALS MITJANS
25 FEBRER

Entrevista a l'Anna i la Marta (Altaveu)

http://mataroaudiovisual.alacarta.cat/altaveu/capitol/altaveu_25022020

28 FEBRER

Ajut projectes d’interès social de la Fundació Iluro

https://espaijoaomarti.org/lespai-joao-marti-projecte-dinteres-social-de-la-fundacio-iluro/

3 MAIG

Ajut d'Acció Social (Fundació Iluro i Bankia)

https://espaijoaomarti.org/lespai-joao-marti-receptora-duna-ajuda-economica-destinada-a-accionssocials-de-la-fundacio-iluro-i-bankia/

15 JUNY

Els Jocs Escolars es tanquen a distància

https://mataroaudiovisual.cat/noticia/esports/els-jocs-escolars-es-tanquen-dist%C3%A0ncia

14 JULIOL

Entrevista al Ray (El Mirador)

http://mataroaudiovisual.alacarta.cat/mirador-entrevistes-tv/capitol/ray-hendrasatya

2 7 O C T U B R E Entrevista a l'Ari (Més que esport)
https://www.rtve.es/alacarta/audios/mes-que-esport/mes-esport-espai-joao-marti/5695767/

2 3 D E S E M B R E Tot es mou (TV3)
https://espaijoaomarti.org/us-desitgem-bones-festes-des-de-tv3/

MOLTES GRÀCIES!

