
OBJECTIUS GENERALS

-Crear un espai d'atenció i acompanyament pels
infants del Baix Penedès, especialment els que
es troben en una situació de vulnerabilitat.

 
-Crear un espai que ajudi a la conciliació amb la
vida laboral i familiar dels adults amb manca de
recursos.

 
-Apropar als infants a un entorn cultural que
impulsi el seu esperit de curiositat i a un entorn de
coneixement de la natura i respecte al medi.

 
EIXOS DE TREBALL

                         Impuls de les pròpies capacitats
                         Coneixement i respecte de l'entorn

Participació i empoderament familiar

Coordinadora de serveis socioculturals
Suport coordinació de projectes socioculturals
Responsable de recursos humans i serveis educatius
Responsable d’administració
Treballadora/educadora social 
Integrador/a social 
Pedagog/a 
Equip de voluntariat 

El casal Anxanetes compta amb un equip format per professionals contractats i voluntaris/es. A més,
hi ha una sèrie de persones que donen suport al projecte de manera indirecta. 
La Fundació posa a disposició la seva estructura tècnica i professional com a suport del projecte. 

EQUIP TÈCNIC DEL PROJECTE  

R E C U R S O S   M A T E R I A L S 
Aules, material pedagògic i tècnic, eines, cuina.

Ben acompanyats

Els drets dels infants

Saifores, Banyeres del Penedès

Un equip multidisciplinari i recursos materials

Entre llibres i arbres

Espai de creixement i suport

La fundació Marta Mata i Garriga té com a
finalitat preservar el llegat de la
pedagoga Marta Mata i mantenir la Masia
Cal Mata com a un espai de servei a
infants, mestres i entitats 
 socioeducatives.
"Cada vegada que pensem en l’educació que
hem rebut i com podríem fer-la millor tots
som, en certa manera, pedagogs".

El casal Anxanetes és un recurs per infants i
famílies en risc de vulnerabilitat social o per
infants que necessiten suport fora de l’àmbit
familiar i escolar sense cost econòmic pels
usuaris.

Aquest projecte, però, requereix encara més
ajuda per part dels diferents agents vinculats
al territori.

Administracions, entitats i empreses del
Penedès col·laboren i recolzen (assessorament,
finançament, col·laboracions) a aquesta
iniciativa de la Fundació Marta Mata, amb
l'objectiu d'obtenir nous suports al territori.

Des de 1970 la casa de Cal Mata ha estat
posada a disposició dels nens de moltes
escoles per tal que fessin, juntament amb els
seus mestres, estades de convivència,
coneixement del Penedès, colònies escolars,
etc. 
També s’hi fan trobades, seminaris, estudis i
recerques sobre temes pedagògics, culturals
i socials.

Rebuda, jocs i berenar
Tasques escolars.
Treballar l'horta i descobrir la biblioteca.
Activitats per potenciar capacitats.

Amb l'objectiu que tots els infants del Baix
Penedès puguin gaudir de les mateixes
oportunitats, hem creat un espai de creixement i
suport, on les activitats que desenvolupin
eduquin, diverteixin, socialitzin i els ajudin a
conèixer nous interessos i habilitats.

DINÀMICA GENERAL

Les tardes dels dies laborables durant curs
escolar es proporcionarà transport en autocar des
de cada municipi. 

Implicació famílies (un dissabte al mes).

www.casalanxanetes.org
 info@casalanxanetes.org


