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L'ESPAI
JOÄO MARTÍ
Associació sense ànim de lucre,
declarada d’utilitat pública que
des del 2012 reivindica i defensa
els drets d'infants, joves i
famílies que es troben en
situació de vulnerabilitat.
Som un espai d'acollida i
intercanvi on promovem el
creixement personal per tal
d'assolir un equilibri que ens
permeti gaudir i compartir
l'alegria d'existir.

Situem a cada persona al centre,
entenent-la en totes les seves
riqueses
i
potencialitats
i
reconeixent-la única i irrepetible.
Som un equip de persones
contractades i voluntàries que
treballem en xarxa amb altres
recursos públics i privats per tal
de garantir la igualtat d'accés a
les oportuntiats per a totes les
persones.
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L'ANY 2021
HEM ACOMPANYAT
MÉS DE

700

PERSONES

2012

2021

Persones voluntàries

8

34

Persones contractades

0

3

Projectes impulsats

5

11

Beneficiàries

211

733
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ENTREVISTA A L'AISATU
DONES AMB HISTÒRIA:
ROCAFONDA, EL PALAU I L'HAVANA
2 de març de 2021, Bernat López
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El local
Situat al barri de Rocafonda
(Mataró) ha permès seguir duent a
terme les activitats adaptant-nos
als diferents contextos de la
pandèmia. Hem mantingut les
portes sempre obertes garantint
l'acompanyament de tots els
infants i joves de Mataró. Hem
adaptat l'espai que ocupava la
Botiga Solidària com a sala on
desenvolupar diferents activitats.

És l'aparador per mitjà del qual ens
donem a conèixer. És l'espai
d'acollida i acompanyament per a
qualsevol persona que participi o
vulgui participar de l'entitat. Hem
habilitat una zona per a nadons i
infants de 0-6 anys per tal de
facilitar a les famílies el fet de venir
acompanyades sovint per altres
fills/es. La creació d'aquest espai ha
propiciat una major assistència a les
activitats fent possible conciliar-ho
amb les dinàmiques familiars.

L'equip humà
L'últim trimestre del 2020 vam seguir endavant amb el projecte gràcies a
l'equip de voluntàries que són el motor de totes les nostres accions. L'esforç
econòmic va possibilitar al gener poder contractar a una persona
coordinadora de les accions. Al març vam poder contractar a dues
educadores socials més i totes tres han treballat durant tot l'any.
Actualment, comptem amb un equip de 34 persones voluntàries, entre
elles 4 en pràctiques i 13 joves dels grups d'activitats dels projectes
d'Abaraka i Creixent Juntes de l'associació.
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LES NOSTRES ACCIONS

Acció Social
4 projectes

125
beneficiàries

Vincles
5 projectes

463
beneficiàries

Vacances
2 projectes

106
beneficiàries
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ACCIÓ SOCIAL
El Programa d’Acció Social (PAS) ha possibilitat que 125 infants, joves i les
seves famílies tinguessin l’oportunitat de participar d’activitats extraescolars
(esport, oci positiu i aprenentatges) de manera gratuïta.
Les accions s'han desenvolupat als barris de Rocafonda i El Palau de Mataró.
El 100% de les persones que atenem al PAS es troben en situació de
vulnerabilitat i risc d’exclusió social. Per aquest motiu l’objectiu del PAS és
garantir espais de creixement personal per a totes les persones, sense tenir
en compte les condicions econòmiques.
Hem desenvolupat un Pla de Treball Individualitzat amb 80 infants, joves i
les seves famílies dels barris de Rocafonda i El Palau de Mataró.
S’ha coordinat el seguiment amb les escoles, instituts i diferents serveis per
propiciar el treball en xarxa i l’acompanyament integral. El 65% d’infants i
joves beneficiàries del (PAS) participen d’altres recursos de la ciutat dels
Serveis Socials Bàsics.

APRENENTATGES I EQUIPS DE FUTBOL
S'han organitzat grups setmanals d'aprenentatges al Local de l'Associació i
s'ha participat de la lliga escolar de futbol de Mataró amb 3 equips (aleví
mixt, infantil femení i infantil masculí).
S'ha incrementat el nombre d'infants participants de totes les activitats i
considerablement el nombre de noies participants de l'equip femení, fet
valorat molt positivament i que respon a la tasca d'implicació i motivació de
les noies i les seves famílies.

A l'Espai d'Aprenentatges han
participat 25 infants i joves dos cops
per setmana al local de l'Associació
per
acompanyar-los
en
les
particulars
necessitats
d'aprenentatge.
S'ha garantit el seguiment i la
coordinació amb les escoles i els
instituts dels infants oferint-los la
possibilitat de tenir un espai
d'estudi al local, combinant espais
guiats i no guiats on fomentar
l'aprenentatge cooperatiu.

Dels equips de futbol s'han
beneficiat 45 infants i joves de tota
la ciutat que no poden accedir a
l'extraescolar de futbol de la seva
escola, per motius econòmics.
Seguim amb tres equips de futbol
gestionats per persones voluntàries
moltes d'elles joves de l'associació
que també han participat de les
nostres activitats i que ara es
converteixen amb referents. El CEIP
Rocafonda ens cedeix els seus patis
per realitzar els entrenaments i
partits.
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OCI POSITIU
S'ha possibilitat un espai de lleure setmanal per a 70 infants i joves que es
troben en situació de risc d'exclusió social, dels barris de Rocafonda i el
Palau.
Les activitats s'han realitzat per grups d'edat: Llavors (6-12 anys), Abaraka
(12-16 anys), Creixent Juntes (16-23 anys). Totes les afavoreixen a través de
l'oci positiu l'adquisició d'eines i coneixements per a la gestió emocional i el
creixement personal potenciant-ne la transformació social. Estan però
enfocades i adaptades segons l'edat i els diferents processos personals
d'aprenentatge.
S'ha comptat amb la coordinació del Casal Obert de Sant Pau (Caritas
Interparroquial de Mataró) per atendre a infants i joves que també
assisteixen al seu recurs, i amb els Serveis Socials Bàsics de la ciutat per al
treball en xarxa..

VOLUNTARIAT
Actualment, 21 persones voluntàries acompanyen les activitats del PAS
setmanalment durant tot l'any. El 67% de les quals han participat com a
beneficiàries d'altres accions de l'associació i ara són elles les referents per a
molts infants del barri.
Al desembre s'ha signat un conveni amb el Servei Comunitari de la ciutat
per durant l'any 2022 oferir pràctiques de voluntariat als joves dels instituts
de Mataró.
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360º
360º ha possibilitat espais individuals, grupals i amb la comunitat
d'intercanvi d'experiències i d'adquisició d'eines i coneixements per fer front
a les dificultats quotidianes de moltes dones.
Per mitjà de sessions setmanals s'han proposat espais d'alfabetització, oci
positiu, parentalitat positiva, gestió emocional, TIC, alimentació saludable,
esport, entre d'altres. A més totes elles també han participat d'altres
propostes de l'associació gràcies a les quals se les ha acompanyat
individualment i en l'àmbit familiar.
Es valora molt positivament oferir un espai perquè moltes dones dels barris
de Rocafonda i el Palau puguin compartir experiències i realitzar activitats
lúdiques que els hi donin eines per millorar la seva qualitat de vida. És molt
positiu per totes elles participar d'aquest espai i així ho han valorat totes.
A totes les sessions a la majoria de dones les acompanyen sempre els seus
fills i filles més petits. És per això que durant l'estona d'activitat hem creat
un espai de criança gestionat per altres dones i persones voluntàries.Ç
S'ha coordinat i facilitat l'accés a diferents recursos de la ciutat a moltes de
les dones segons les seves necessitats personals, tenint en compte la
necessitat de consolidar una xarxa social àmplia on aprofitar els recursos
que disposa la ciutat.
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ACOMPANYAMENT FAMILIAR
S'han realitzat tallers trimestrals per a les famílies per apropar-les a l'ús de
les TIC, prendre consciència sobre hàbits saludables, educació i vincles
positius. S'ha aconseguit un 85% d'assistència en el total de les sessions
trimestrals dutes a terme. S'ha possibilitat un espai d'intercanvi per moltes
d'elles on s'han teixit vincles i compartit experiències més enllà dels tallers.

ORDINADORS
S'han cedit 6 ordinadors que han
beneficiat a 32 famílies durant tot
l'any
per
realitzar
tasques
acadèmiques
a
casa
durant
períodes no superiors a 3 mesos. A
més s'ha habilitat un espai al Local
amb 6 ordinadors més per poderne fer ús, segons un horari previst
per franges d'edat.

ROBA I MENJAR
S'han realitzat donacions de
menjar a infants i famílies gràcies a
les
aportacions
fetes
per
particulars, el Banc dels Aliments i
la Fundació Probitas que han
beneficiat a més de 50 famílies. A
més cada dia d'activitat hem fet la
compra i preparat el berenar de la
tarda per totes les persones
participants.
Hem
rebut
24
donacions
particulars de més de 100 bosses
de roba durant l'any, de les quals
s'han beneficiat el 100% dels
infants, joves i famílies del PAS, ja
que
s'han
repartit,
segons
necessitat i tria, entre totes elles.
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VINCLES
El Programa Vincles s'ha anat consolidant i ampliant durant els anys,
reconeixent el valor de les nostres accions per a altres institucions que
treballen amb infants, joves i persones que es troben en situació de risc
d'exclusió social.
L'objectiu del programa és millorar la qualitat de vida de les persones que
participen dels serveis i recursos que sol·liciten les nostres activitats.
Totes les accions es realitzen en col·laboració i conveni amb altres recursos i
serveis de Mataró i Barcelona.

ARRELS

RESILIÈNCIA

Casal Obert - Càritas
Interparroquial de Mataró

Residència Maternal Santa
Eulàlia (Barcelona)

TALLERS
CEIP Germanes Bertomeu
(Mataró)

SPLAI BAMBÚ
CEIP Rocafonda (Mataró)

TALLERS EDUCACIÓ FORMAL I NO FORMAL
Conjunt d’activitats realitzades segons la demanda concreta de cada
col·lectiu: infants, joves i en situació de risc d’exclusió social vinculats al
Casal Obert de Sant Pau i les seves educadores, infants de primària del CEIP
Germanes Bertomeu i el cercle docent, i les dones mares de menors de 3
anys residents a la Residència Maternal de Santa Eulàlia de Barcelona.
A totes les activitats es proposen segons les necessitats concretes
detectades acompanyar al creixement personal, la gestió emocional,
l’autonomia, la resolució de conflictes o la cohesió de grup, entre d’altres.
Les activitats d’“ARRELS” (Casal Obert de Sant Pau) i “RESILIÈNCIA”
(Residència Maternal Santa Eulàlia) són de les primeres que l’associació va
realitzar a partir del 2012 i que han estat necessàries per donar forma i
consolidar els projectes que actualment seguim realitzant.
Els tallers al CEIP Germanes Bertomeu es van iniciar durant curs 2020-2021
on gràcies al suport i la confiança per part de l’equip educatiu hem realitzat
activitats per a tots infants dels cicles de primària de l’escola i els seus
equips docents. Les activitats s’han centrat a treballar aspectes relacionats
amb la gestió emocional, la resolució de conflictes i la cohesió de grup.
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SPLAI BAMBÚ
Proposta iniciada durant el curs 2021-2022 que pretén acompanyar als
infants de l’escola Rocafonda per afavorir el seu creixement personal més
enllà de l’àmbit acadèmic en l’entorn escolar.
És una activitat setmanal d’oci positiu realitzada en coordinació amb
l’escola on participen infantS. És una activitat gestionada per l’equip de
voluntàries dels grups d’Abaraka i Creixent Juntes que pretén consolidar-se
durant el 2022.

REHABILITACIÓ LLAR CABANELLES
Implicació en la rehabilitació de
l'espai
exterior
de
la
Llar
Cabanelles amb el suport de la
Fundació Cabanelles i Caritas
Barcelona. Vam realitzar tasques
de jardineria per ajudar a habilitar
part de l'exterior i poder-hi realitzar
activitats. Van participar un total
de 20 joves.
Aquesta activitat va sorgir de la
necessitat d'adaptar l'espai pel
posterior
aprofitament
dels
infants, joves i famílies del barri i la
ciutat.
Durant els mesos de juny i juliol
vam gaudir d'un casal amb els
joves i altres infants de l'associació
aprofitant aquest espai.

Es valora de cara al 2022 seguir
implicant als joves per a la
promoció d'aquest espai i obertura
a la ciutat.
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VACANCES
Tenint en compte la necessitat d'acompanyar a totes les persones durant
tot l'any l'associació compta amb una proposta d'activitats durant les
vacances, període on molts infants i joves es troben desatesos. Des del 2016
que l'associació coordina cada juliol l'activitat de Viu l'Esport que acull a
infants i joves de tot Catalunya.
Les colònies es van realitzar a la casa de Mas Saiol (Moià) de l'11 al 18 de juliol.
Fins aleshores, aprofitant el període de vacances escolars, vam intensificar la
proposta durant les vacances amb tots els grups, participant d'activitats a la
Llar Cabanelles i al local de l'associació en format de Casal.
Gràcies a la implicació dels joves de l'associació en la rehabilitació de l'espai
exterior de la Llar Cabanelles, vam poder aprofitar l'espai per realitzar el
Casal a l'estiu de manera coordinada amb el Casal Obert de Sant Pau.
L'espai de la Llar Cabanelles feia més de 20 anys que estava tancat. El Casal
ha possibilitat l'obertura d'aquest espai per a l'aprofitament de la ciutat.

CASAL

VIU L'ESPORT

25 BEQUES PER
ANAR DE
COLÒNIES!
Amb
el
conjunt
d'ingressos
aconseguits per mitjà de diferents
propostes
de
difusió
vam
aconseguir que un total de 25 joves
d'Abaraka
i
Creixent
Juntes
gaudissin de 8 dies de colònies
amb 35 infants i joves més de tot
Catalunya.
Els grups de joves de l'associació
van elaborar llibretes solidàries per
obtenir ingressos econòmics i així
poder realitzar les colònies. Gràcies
a aquests ingressos vam poder
becar 2 joves. La Fundació Probitas
va becar a 10 joves del barri podent
anar a l'activitat de Viu l'Esport.
Gràcies a l'aportació econòmica de
5.000€ realitzada per GLOBAL BCN
es van poder garantir 13 beques per
a les colònies.
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ELS COMPTES CLARS
INGRESSOS DEL 2021:

68.574,50 €

RECURSOS FINANCERS
FINANÇAMENT PROPI:
Donacions i quotes: 17.579 €

FINANANÇAMENT PÚBLIC:
Ajuntament de Mataró: 7.869,81 €
Diputació de Barcelona: 3.435,69 €
Altres: 1.590 €

FINANÇAMENT PRIVAT:
CaixaBank: 6.500 €
Caritas: 3.600 €
Vizan 2010 SL: 5.000 €
Fundació Probitas: 5.500 €
Fundació Iluro: 3.000 €
Ayudar Jugando: 2.500 €
Fundació Josep Botet: 12.000 €
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AGRAÏMENTS
La nostra tasca la fem possible amb el suports de persones, institucions,
escoles, fundacions i empreses.

Gràcies també a tota la xarxa de suport de l'Administració Pública, l'AV de
Rocafonda, el CAP de Rocafonda, el Casal Obert de Sant Pau, el Centre
Obert i l'Espai Jove de Rocafonda, escoles i instituts de Mataró, Fundació
Cabanelles, Residència Maternal Santa Eulàlia i els Serveis Socials Bàsics

Moltíssimes gràcies!
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CONTACTE
C/ República Dominicana 57,
Mataró 08304 (Barcelona)
@espai.joaomarti
@EspaiJoaoMarti

www.espaijoaomarti.org
info@espaijoaomarti.org
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