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ASSOCIACIÓ CÍVICO-CULTURAL
INAMA
Breu història de l’organització
L’entitat neix a partir de la iniciativa d’un grup de persones vinculades al moviment associatiu local. La seva constitució com
entitat es va oficialitzar en el 1998, després d’un treball previ on
es va fer una anàlisi de la realitat, una detecció de necessitats
i una proposta d’actuació que fins a l’actualitat, i amb algunes
modificacions, es manté vigent.
Inama, que vol dir lloc de reunió en rwandès, pretén donar una
resposta a algunes de les principals necessitats socials que presenten un grup de persones del municipi.
Tenint en compte que les dificultats detectades tenien a veure
amb el model socioeducatiu i d’atenció que afectaven i implicaven
a tots els sectors d’edat, es va contemplar una actuació global
diferenciada però coordinada destinada a la població infantil,
juvenil i d’adults.
L’entitat en cap moment va pretendre ni substituir ni ocupar un
espai que ja estigues cobert o que correspongués a altres agents,
sinó que es va dedicar a complementar allò existent realitzant
un treball de suport, detecció i atenció principalment fent èmfasi
en la tasca preventiva.

Missió
Seu social: Santa Margarida de Montbui
Àmbit geogràfic: local
Forma jurídica: associació
• 2 persones treballadores

Missió: Promoció d’infants, joves i adults des de l’educació no
formal i l’acció social.
Visió: Ser un agent social actiu a Santa Margarida de Montbui
des de la nostra tasca educativa i social.

• 14 persones voluntàries
• 65 persones sòcies

Descripció de l’activitat

• 30 persones ateses en serveis a la infància i la joventut

El projecte educatiu és comunitari i diferencia les actuacions en
tres àmbits d’acció segons el col·lectiu al qual s’adrecen:
· Treball amb infants: casal d’infants
· Treball amb joves: casal de joves
· Treball amb adults: la comissió social és qui proposa i executa
les accions.

• 53 persones ateses en serveis a la gent gran

www.casalinama.com
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DESCRIPCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA

Abast de l’experiència

PERIFÈRIES

Local, barri de St. Maure de Santa Margarida de Montbui

Breu descripció

Persones implicades en l’experiència

Després de la situació de pandèmia, la Comissió Social ha detectat
que el nombre de dones soles grans ha augmentat i aquestes
han deixat de participar en les activitats socioculturals, sigui
per por a contagiar-se o perquè s’han fet més grans i no poden
desplaçar-se. S’ha fet el seguiment de 53 dones.

Treballadores: 1
Membres equips directius: 5
Sòcies: 65
Ateses: 53
Voluntàries: 14

Davant d’aquesta situació, des d’Inama, aprofitant les xarxes
comunitàries del barri i el coneixement de la situació, proposa
atendre aquest col·lectiu des del vessant sociocultural, acompanyant a aquestes dones perquè continuïn participant en les
activitats que es proposen des de l’entitat o a nivell municipal.
Aquesta iniciativa consisteix a acompanyar a les dones i potenciar la seva participació en les diferents propostes culturals
que es realitzen al municipi, les activitats a les diferents places
del municipi (sempre les de prop del seu barri); i ser actives
en l’acompanyament entre elles mateixes (trucades amigues,
acompanyants voluntàries).

Aportació de valor de la iniciativa
Cura i agraïment. En aquesta societat caracteritzada per l’individualisme, el valor que aporta aquesta iniciativa és recuperar
el sentit comunitari de respecte per les dones grans. Tenir cura
d’elles que continuïn enriquint l’ànima i enfortint el cos.*
*enriquir l’ànima: gaudir de la música, d’una obra de teatre,
intercanviant plantes, riure.
*enfortir el cos: arreglar-se, sortir, caminar, conversar.

Necessitats identificades
Situació d’aïllament i manca d’interacció social de les dones grans.

Principals objectius assolits
És el primer any que s›està duent a terme aquest projecte, motiu
pel qual només es disposa d’indicadors parcials. Fins al moment,
35 dones participen activament de les activitats proposades i
s’ha consolidat un grup de 8 dones voluntàries (d’edats entre
60 i 70 anys) com a motor de la iniciativa.

Principals resultats obtinguts
35 de les 50 dones a qui s’adreça el projecte participen a les
activitats proposades.

Principals factors clau d’èxit
· La coordinació amb els serveis (ambulatori, serveis socials,
botigues i veïns i veïnes)
· La implicació de les persones voluntàries
· La proposta engrescadora d’activitats
· La participació de les dones a qui s’adreça el projecte

Dificultats i reptes superats en el desenvolupament
de la iniciativa
“Molta gent petita, en llocs petits fent petites coses, pot canviar
el món”. La realitat és entitats petites, comunitàries, amb gent
voluntària (prou preparada), tenim moltes dificultats per aconseguir recursos econòmics.
La iniciativa, la voluntat i el compromís de l’entitat per acompanyar
i tenir cura de les persones que estan a l’òrbita d’Inama puguin
participar de l’activitat sociocultural del municipi.

Elements innovadors que aporta l’experiència
La innovació implica recuperar allò que tradicionalment ha format
part de les comunitats que és fer-nos suport i tenir cura entre
les persones que la conformem.
Un element clau, que la tecnologia ha aportat és l’ús dels telèfons
intel·ligents, que ens permeten una comunicació ràpida amb les
dones que participen de la iniciativa.

Principals factors que permeten la transferència
i replicabilitat
En qualsevol barri de qualsevol ciutat hi ha dones grans que viuen
soles, en qualsevol barri de qualsevol ciutat hi ha persones que
volen aportar pel bé comú i per l’atenció de les dones, font de vida.

