QUI SOM I QUÈ ENS MOU?
Som una associació, sense ànim de lucre, que neix a Figueres el febrer del 2020, amb l'objectiu
de millorar el benestar vital de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat,
entenent per vulnerabilitat el fet de no tenir les mateixes oportunitats i/o opcions que d'altres,
davant d'una situació concreta, i per tant, patir desigualtats en diferents àmbits i estar en
situació de desavantatge permanent. Aquest fet fa que les persones quedin en situació
d'exclusió social.

Tenim 4 línies d'actuació:
• Formativa
Sabem que l'educació i/o formació és fonamental en la persona, doncs et dóna eines per poder
entendre, analitzar, desenvolupar esperit crític i escollir. Les persones vulnerables, molt sovint,
perden el dret a poder escollir, per això creiem que s'ha d'apostar per crear opcions formatives
i educatives. Poder formar-te, et fa més lliure i probablement, més feliç.
• Cultural
El propòsit que tenim és que l'associació pugui servir com una finestra artística, des de
qualsevol forma d'expressió, on les persones tinguin el suport i l'espai on desenvolupar les
seves creacions, compartir-les, i donar-lis visibilitat.
• Denúncia social i consciència
Creiem, que de manera sistemàtica, es viuen a diari situacions que vulneren els drets socials
bàsics. Desinformació, lleis injustes, racisme institucional i social, abús de poder … només són
algunes de les qüestions que estan presents en el nostre dia a dia. Les persones vulnerables
pateixen aquest tipus d'accions en major mesura, precisament per la seva condició de

vulnerabilitat.
• Dinamitzadora de xarxes i vincles, promovent la inclusió social
Creiem que és molt important unir-nos per generar noves idees i donar-nos suport. Qualsevol
inquietud pot ser compartida i adquirir noves dimensions quan més persones s’hi sumen.
PROJECTE HORTS SOCIALS ECOLÒGICS
Hem començat a aprendre a treballar la terra, seguint el cicle natural i sense productes químics,
en el projecte d'horts urbans. La idea és poder formar-se en la pràctica, realitzant treball en
equip i poder establir relacions socials amb els hortolans i veïnat on es troba l'hort.

Aquest projecte està essent possible gràcies a la cessió per part de l'Ajuntament de Figueres de
dues parcel·les situades a la Marca de l’Ham (Closa Rasa) i el suport d'una tècnica
mediambiental que realitza tallers formatius i ofereix assessorament i clarifica els dubtes.
PROJECTE D'INTERCANVI LINGÜÍSTIC I CULTURAL
Creiem que la interrelació entre diferents cultures sempre suma. Amb l’intercanvi que
proposem, es pot viure i aprendre de l’altre, d’una forma divertida i amena, on es crea l’espai
mutu d'aprenentatge i respecte, sense ritmes imposats.
PROJECTE DE FOMENT DE L'EXPRESSIÓ ARTÍSTICA
Des de l’associació es pretén poder donar suport a totes aquelles persones que vulguin crear; ja
sigui des de un objecte fins a una cançó o un llibre.
L’art, és en sí mateix, una eina de comunicació d’idees i sentiments que convida a la reflexió.
ESTEM PRESENTS A LES XARXES SOCIALS FACEBOOK, INSTAGRAM I TWITTER, on trobareu els
links a : www.animamater.org

