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Qui som?
mamaG associació sense ànim de lucre és una xarxa d’ajuda mútua i d’intercanvi de
coneixements, béns i serveis amb voluntat de transformació econòmica, social i ambiental.
Neix del reconeixement de l’etapa infantil i juvenil
com a base per a la construcció d’un futur més
humà i feliç. Facilitem espais per a compartir
experiències i coneixements, per a créixer plegats.

mamaG treballa especialment en el suport a
famílies en situació de vulnerabilitat econòmica
i emocional, fruit de l’actual realitat
socioeconòmica.

Responent a necessitats
mamaG dona resposta a les necessitats de les
famílies, dins l’actual marc socioeconòmic, on la
incertesa i el desànim fa que en molts casos la
criança i educació dels infants es vegi dificultada.

Com a xarxa de suport, mamaG treballa a
través de les famílies (mares, pares, avis...),
per afavorir el benestar dels infants i joves.

Les accions que duem a terme responen a les següents necessitats:
1. Suport emocional a les famílies per un acompanyament més curós als infants.
2. Formació i acompanyament, per disposar d’eines i recursos per afrontar les diferents etapes.
3. Accés a béns de primera necessitat a través de donatius (roba, calçat, llibres i joguines).
4. Aprofitament dels recursos de reciclatge per cobrir les necessitats de joc d’infant i joves.
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Valors i objectius de mamaG
Els valors que articulen mamaG són:
●

Cooperació i responsabilitat, a través de la solidaritat i el suport mutu.

●

Educació i criança, per un acompanyament als infants amb empatia i vincle.

●

Salut i nutrició, partint d’una visió holística de la persona.

●

Economia sostenible, centrada en les persones, respectuosa amb el medi.

●

Creixement personal, compartint i aprenent d'altres però construint el propi camí.

Són objectius de mamaG:
1

Promoure relacions saludables i enriquidores entre infants i adults.

2

Afavorir vincles per a enriquir el procés de criança, educació, i creixement personal.

3

Crear espais físics i virtuals, per compartir experiències, de manera lúdica i relaxada.

4

Treballar en xarxa amb entitats, organismes i professionals afins a mamaG.

5

Facilitar la participació de professionals per l’intercanvi i enriquiment mutu.

6

Compartir informació i recursos d'interès per decidir en llibertat i amb responsabilitat.
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Què fem?
A mamaG creiem que totes les persones podem aportar des dels nostres coneixements i la
nostra experiència, i que d’aquest intercanvi tots en sortim guanyant.
Per això oferim espais de reflexió i eines que
ens permeten reflexionar, enriquir-nos i obrir
noves actituds i enfocaments.
.
A mamaG creiem en l’aprenentatge
compartit i la presa de decisions individuals
en llibertat.

Com ho fem?
A mamaG duem a terme la nostra activitat a través dels diferents projectes i activitats:
●

Xerrades, activitats i tallers adreçades a famílies, però també a adults i professionals,
sobre els diferents temes d’interès.

●

Espai social, un lloc de trobada on les persones associades podem reunir-nos i compartir
coneixements, experiències i aprendre de tots i totes.

●

Mercat d’intercanvi de béns i serveis i de segona mà, per donar una llarga vida als
objectes en bon estat, i oferir serveis diversos sense intercanvi de diners.

●

Biblioteca social, amb llibres d’interès relacionats amb els valors que des de mamaG
promovem (educació, ecologia, joc, salut, creixement personal...).

●

Ajugarireciclar, propostes per a tots els públics per al reciclatge i l’intercanvi de
coneixements de manera lúdica, dinàmica i relaxada.

●

El voluntacanvi, la xarxa de col·laboració i d’intercanvi de mamaG, que permet donar
continuïtat al projecte social.

●

El treball en xarxa amb entitats i col·lectius afins a mamaG, per tal de aprofitar les
sinèrgies, entre ells projectes solidaris amb col·lectius més desafavorits.

4

Projectes
A mamaG conviuen diferents projectes: són diferents mirades i accions concretes que es
desenvolupen gràcies a la col·laboració de moltes persones voluntàries.

Espai social
Espai de trobada on les persones associades podem reunir-nos, conèixer-nos, i gaudir de
l’encant del tu a tu.
Que hi trobaràs?
Al nostre espai social podràs gaudir de:
 Intercanvi de coneixements
 Espai de joc per als nens i nenes
 Mercat de 2a mà (roba, llibres, joguines...)
 Biblioteca social
 Esmorzars/berenars casolans i de comerç just
 Ambient de col·laboració
Us convidem a que vingueu a conèixer-nos i
a sentir-vos part d’aquest projecte de
cooperació.

Mercat de 2a mà
La iniciativa sorgeix amb la voluntat de donar llarga vida als productes, i afavorir la
reutilització i el reciclatge. Les dificultats econòmiques amb que es troben cada cop més
famílies converteix el mercat en una alternativa i ajuda econòmica.
Els productes del mercat són donacions, i s’ofereixen a canvi d’un donatiu, com a forma de
donar suport al projecte.
Què hi trobaràs?







Roba de nadó, nen i adult
Complements (bosses, cinturons...)
Llibre infantil i d'adult
Joguines i joc educatiu
Utensilis nadó (cadiretes, bressols...)

Col·labora portant productes en bon estat al
nostre espai social, en hores d’obertura.
mamaG col·labora amb diferents iniciatives
socials per cobrir necessitats de persones
en situació de risc.
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Biblioteca social
Inclou llibres i publicacions sobre els temes
d’interès de l’associació (criança, educació, salut,
alimentació, economia sostenible, creixement
personal, vacances en família...).
La biblioteca es nodreix de les aportacions que
fan les persones associades, que volen compartirlos, així com també de donacions d’editorials de
referència.
Els llibres s’ofereixen en préstec amb un donatiu
d’1 euro, a les persones associades.

Ajugarireciclar
Ajugarireciclar ofereix idees i propostes pràctiques adreçades a totes les edats, per al
reciclatge i intercanvi de coneixements de manera lúdica, dinàmica i relaxada.
L’objectiu és fomentar el pensament crític al voltant del món del joc, educació, ecologia, salut i
creixement personal.
Promovem un consum responsable de
joguines, i l’ús de materials de joc realitzat
amb materials respectuosos amb el medi
ambient. Fem propostes segons les diferents
necessitats de joc, aprenentatge i
desenvolupament.
Ajugarireciclar és un projecte viu i
cooperatiu que es nodreix de les aportacions
de famílies, professionals i entitats.
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Voluntacanvi
Aposta per l’ajuda mútua per compensar la col·laboració de les persones al projecte, i s’articula
a través de l’intercanvi de temps per béns i serveis, el que permet donar continuïtat a mamaG.
Col·laborar fent-te voluntari i aporta el teu
temps. Hi ha feines per a tots els gustos,
puntuals o periòdiques, presencials o virtuals,
i totes són importants.
Per col·laborar, envia un correu a
voluntaris@mamag-bcn.org.
Fes-te amic de mamaG i ajuda’ns al
voluntacanvi fent una donació en diners o
espècies, i patrocina el projecte.

Xarxa d’establiments i professionals associats
La xarxa d’establiments i professionals associats a mamaG i Rocaguinarda és un espai de
cooperació i ajuda mútua que té com a objectiu sumar esforços i obtenir beneficis mutus per a
usuaris i establiments/professionals. Us animem a fer-ne ús i gaudir dels descomptes.

MATERNITAT
Fet amb el Cor
artesania tèxtil per a nadons
Botiga virtual
Tel. 636 830 867
www.fetambelcor.cat
Descompte del 8% (compres
inferiors a 60€) o del 10% (compres
de més de 60€)
Invenntia
joguines i jocs educatius
Carretera de la Cirera, 35
Mataró – Barcelona
Tel. 637 41 11 15 (cal trucar abans)
www.invenntia.com
Descompte del 5%
Kangura portabebés
venda, assessorament i tallers de
portanadons
Zona: Gràcia. Torrent de l’Olla, 163
08012– Barcelona
Tel. 679775995

CREIXEMENT PERSONAL
COS, cooperativa de salut
Zona: Gràcia. c/ Mozart, 2.
08012 Barcelona
Tel. 93 165 07 70
www.cos.coop
correu@cos.coop
Descompte del 15% en compres en
botiga, llibres i cursos de formació

Alma de yoga
Zona: Camp de l’Arpa. c/ Ripollès,
46, 1a
08026 - Barcelona
610 996 069 / 93 435 66 68
www.almadeyoga.com
matrícula gratuïta + 2 classes de
ioga extra gratuïtes

Dorte Froreich, naturòpata i
nutricionista ortomolecular
Visites personalitzades, xerrades i
tallers
Zona: Eixample.
Barcelona Well Woman Center
Casp 80, 1º 1ª p.3, cantonada Bailén 27
Tel. 667 62 33 36
www.saludalplato.com
dorte@saludalplato.com
Descompte de 5 euros en tots els
tallers

Charo Rojas Guerrero
flors de bach, constel·lacions,
gestlat, reiki i somnis
Zona: Guinardó. Av. Mare de Déu
de Montserrat, 253 entl. 1a
08041 – Barcelona
Tel. 645 763 726
charorojasguerrero.com
charo@rojas-guerrero.com
Descompte del 10% en teràpies i
tallers

Herbolari del Cel

Eix del Ioga
centre de ioga i teràpies
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www.kangura.com
info@kangura.com
Descompte del 5%
La Ludoteka, multiespai familiar
botiga 2a mà, cafeteria i joc infantil
Zona: Gràcia. Plaça de les dones del
36, local 7
08012 – Barcelona
Tel. 93 368 29 94
www.laludoteka.com
info@laludoteka.com
Descompte del 10% en botiga i del
33% en ludoteca

herbes medicinals, dietètica i teràpies
naturals
Zona: Gràcia. c/ Trav. de Gràcia, 120
08012 - Barcelona
Tel. 93 218 73 31
www.herbolaridelcel.com
herbolaridelcel@hotmail.com
Descompte del 5%
Opticalia
Zona: Camp de Arpa. c/ Indústria, 273
08041 – Barcelona
Tel. 93 446 07 03
www.opticalia.es
Descompte del 40%

La Mamavaca
espai-botiga per a mares molt
mares
Zona: Poble Nou. c/ Marià Aguiló,
114. 08005 Barcelona. Tel. 93 221 50
50
Zona: Gràcia. Rambla del Prat, 25.
08012 Barcelona. Tel. 93 238 57 79
www.lamamavaca.com
Descompte del 5%

Osteopatia Susana Lama
Zona: Congrés. Alexandre Galí 17-19
08027 – Barcelona
Tel. 646 889 450
www.osteopatiasusanalama.com
info@osteopatiasusanalama.com
Descompte del 20% en la primera
visita

Mamaguapa
per la dona que també és mare
Botiga virtual
Tel. 602 019 699
www.mamaguapa.com
atencioncliente@mamaguapa.com
Cal utilitzar el codi client (sol·licita’l a
mamag@mamag-bcn.org)
Descompte del 10%

Salud y vida intestinal
naturòpata i especialista en
hidroteràpia de colon
Anna M.ª Montellano
Zona: Gràcia. Balmes, 299. Baixos 1ª
08006 – Barcelona
Tel. 93 200 81 87
saludyvidaintestinal.blogspot.com.es
terapiasnatura@yahoo.es
Descompte del 10 % en hidroteràpia
de colon

Núria Jané
puericultura
Zona: Maragall. Plaça Maragall, 22
08041 - Barcelona
Tel. 93 352 29 34
Descompte del 5%
Somriure, criança respectuosa
cursos i tallers - massatges i
teràpies - botiga
Zona: Gràcia. Indústria, 48
08025 – Barcelona
Tel. 93 458 90 92
www.somriure-bcn.com
somriure@live.com
Descompte 5 % + 5 euros
descompte en el preu de teràpies
EDUCACIÓ I CRIANÇA

Vida kinesiologia
centre de formació i teràpies naturals
Zona: Montmeló. c/ Onze de Setembre,
9-11 (Passatge)
08160 – Montmeló (Barcelona)
Tel. 93 568 40 24
www.vidakine.com
vida@vidakine.com
Descompte del 5% en cursos i tallers,
i del 15% en tractaments, libres i
botiga on line
CONSUM ECOLÒGIC I JUST
Adonia Natur, cosmètica natural
Zona: Eixample. c/Balmes, 85
08008 – Barcelona
Tel. 93 451 03 36

alternatives
Zona: Guinardó. Av. Mare de Déu
de Montserrat, 253 entl. 1a
08041 – Barcelona
Tel. 93 436.93.38 - 626.568.838
www.eixdelioga.com
consulta@eixdelioga.com
Descompte del 10% en totes les
teràpies i activitats
Escuela de Estudios Evolutivos
INDRA
Zona: Eixample. Rosselló, 215,
baixos
08008 – Barcelona
Tel. 93 841 31 07
www.escuelaindra.com/
info@escuelaindra.com
Descompte del 20% en estudis
astrològics i psicoteràpia, i del
35% en cursos i tallers
presencials.
LLAR
Electrodomèstics Calbet
Zona: Maragall. Passeig Maragall,
74
08041 – Barcelona
Tel. 93 352 05 06
Descompte del 10%, llevat
d’ofertes i promocions
Fusteria i mobles a mida
Invenntia
Carretera de la Cirera, 35
Mataró – Barcelona
Tel. 637 41 11 15 (cal trucar abans)
Descompte del 5%
Parament per a la llar Jané
Zona: Maragall. Passeig de
Maragall, 94
08041 - Barcelona
Tel. 93 351 74 54
Descompte del 5%, llevat
d’ofertes i promocions
Ràdio René
electrodomèstics i eficiència
energètica
Zona: la Ribera. Pg. Lluís
Companys, 13
08003 – Barcelona
Tel. 93 268 21 47
info@renelectrodomestics.com
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CRAEV
Centre de Recerca i Assessorament
d’Educació Viva
Zona: Barcelona, Girona, Lleida i
Terres de l’Ebre
www.educacionviva.com
educacioviva@gmail.com
Descompte del 10 % en cursos
La Caseta, projecte educatiu
criança i acompanyament, activitats
per a nens i nenes, i formació
d’adults
Zona: Gràcia. Mateu, 16 baixos
08012 – Barcelona.
Tel. 93 237 63 76
www.la-caseta.com
info@la-caseta.com
Descompte del 10%
Verónica Antón, psicòloga i
psicomotricista
Orientació a famílies, grups de
psicomotricitat i cursos
Zona: Clot. Clot, 171, baixos.
08027 Barcelona
www.veronicaanton.com
v.anton.m@gmail.com
Tel. 639 937 073
5 % descompte en el Curs
d’aprofundiment en
l’acompanyament emocional
50% descompte en la matrícula del
grup psicomotricitat en família
SALUT I NUTRICIÓ
Aqua, centre d’estètica
tractaments facials i corporals
Zona: Guinardó. Avinguda Mare de
Déu de Montserrat, 270
08041– Barcelona
Tel. 93 340 69 15
www.aquamarbelleza.com
aquamarbelleza@hotmail.com
Descompte del 10% en serveis i del
5% en productes

http://www.adonianatur.com/
Descompte del 10%
Bionyam, productes ecològics
comandes a domicili
Zona: Gràcia. Travessera de Gràcia,
315
08025 – Barcelona
Tel. 93 476 54 38
www.bionyam.com
Descompte del 8% en compres en
botiga, i un 5% en compres on line
Eco botiga Manduca
Zona: Maragall. Garcilaso, 234
08027 – Barcelona
Tel. 93 243 45 50
www.manduca-ecobotiga.es
Descompte del 5%
Ecotendencia
botiga on line de productes ètics i
responsables
www.ecotendencia.com
Tel. 93 396 85 97
Cal utilitzar el codi client (sol·licita’l a
mamag@mamag-bcn.org)
Descompte del 5% en tots els
productes, no acumulable a altres
codis de dte.
La Mandarina restaurant
cuina vegetariana
Zona: Guinardó. c/ Vinyals, 50
08041 - Barcelona
Tel. 639 611 939
Preu menú migdia laborables: 8 euros, i
dissabtes 9,5 euros
Dte. del 40% en sopars a la carta
(begudes no incloses)
Mapu
productes ecològics i teràpies
Zona Urquinaona. c/ Magdalenes, 7
08002 - Barcelona
Tel. 93 317 55 25
www.mapubarcelona.com
Descompte del 5%

www.renelectrodomestics.com
Descompte del 10%, llevat
d’ofertes i promocions
VACANCES I SORTIDES EN
FAMÍLIA
Les Fades de Cal Tornedor, casa
rural
Zona: Montseny. Carretera de
Vallgorguina, km 14,7
Vallgorguina - Barcelona
Tel. 93 867 93 43 / 609 166 627
www.lesfadesdecaltonedor.com
info@lesfadesdecaltonedor.com
Descompte del 10% en la pensió
complerta
Descompte especial juliol i
agost: els infants fins 10 anys
gratuït
ALTRES SERVEIS
Arç cooperativa, serveis
integrals d’assegurances
Zona: Eixample. c/ Casp, entl. 1.ª
08010 - Barcelona
93 423 46 02
www.arccoop.coop
arccoop@arccoop.coop
avantatges en propostes
d’assegurances
Tintoreries Anna i Aroa
neteja en sec i aigua, pelleteria,
tints, polits de terra
Zona: Maragall
Passeig de Maragall, 261. 08032
Barcelona. Tel. 93 433 15 89
Cartellà, 50. 08031 Barcelona. Tel.
93 429 78 88
Descompte del 10% i guarda de
roba i recollida gratuïta
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Activitats
A mamaG oferim activitats, adequant-nos als diferents perfils de participants, formats i espais.
Comptem amb un equip de col·laboradors que fan propostes (xerrades, tallers, espectacles...)
sobre temes afins i amb la filosofia de la participació i intercanvi.

Activitats obertes al barri
Periòdicament proposem activitats obertes i gratuïtes per a nens i nenes, públic familiar,
professionals i adults, en diferents espais del barri del Guinardó.

Activitats per a soci@s
Les persones associades poden gaudir mensualment d’espais i activitats, que s’ofereixen a
través del newsletter, i que van variant segons les seves necessitats.

Activitats a mida per d’altres espais
Aquestes activitats, les recollim en un catàleg, que l’oferim als espais i organitzacions que
n’estiguin interessats (escoles bressol, escoles, instituts, ampes, associacions, etc.).
Per rebre el catàleg i consultar altres possibilitats, contacteu amb elisabet@mamag-bcn.org
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Com col·laborar?
mamaG és una associació sense ànim de lucre que es nodreix i es desenvolupa gràcies a les
aportacions de tots i totes. Hi ha moltes maneres de col·laborar en aquest projecte, i que estan
a l’abast de tothom, persones individuals, organitzacions i empreses públiques i privades.

Associa’t o fes una aportació
mamaG som els socis i sòcies que en formem part. El pagament de la quota anual permet
gaudir d’una sèrie de beneficis:
 Accés a les activitats de pagament per a persones associades.
 Gaudi de l’espai de l’espai social (propostes de joc, berenars...).
 Descomptes en la xarxa d’establiments i professionals associats.
 Accés al mercat de 2a mà (roba, joguines i llibres).
 Biblioteca social de temes d’interès.
 Altres beneficis individuals i col·lectius: aprenentatge mutu, creixement personal...

Per associar-te, omple el següent formulari
amb les teves dades personals, i ens posarem
en contacte amb tu.
Pots fer una aportació al número de CC de la
Caixa d'Enginyers 3025 0001 16 1433475644
Les aportacions econòmiques ens permeten
donar continuïtat als nostres projectes.

Voluntariat
El projecte mamaG funciona gràcies a la col·laboració desinteressada de moltes persones, que
amb el seu temps i dedicació fan que l’activitat de l’associació es consolidi i creixi.
Per col·laborar amb mamaG només cal que enviïs un correu a voluntaris@mamag-bcn.org o
passis per l’espai social els dilluns, de 17.30 a 19.30.
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Amic de mamaG
Si ets un professional, establiment o empresa pots fer-te amic de mamaG i col·laborar oferint
recursos de diferents tipus (econòmics, materials, serveis...), per ajudar-nos a tirar el projecte
endavant.
La teva aportació pot ser:
 Aportació econòmica. Fes una aportació periòdica, o puntual.
 Patrocini d’un projecte. Dona suport a un dels projectes que impulsem (veure Projectes).
 Donació de materials. Aporta productes que facin servei (roba, llibres, menjar ecològic...).
 Voluntariat corporatiu. Com empresa, ajuda’ns amb la col·laboració dels teus professionals
o serveis.
Per fer-te amic de mamaG només cal que contactis amb elisabet@mamag-bcn.org.

Contacte
En trobareu de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 h i de 16.30 a 19.30 h.
c/ Varsòvia, 148, baixos (cantonada Passatge Garrofers)
08041 Barcelona
Guinardó
Metro L4, Guinardó-Hospital de Sant Pau
Bus 32, 39, 55, H6, 117, 192
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També ens podeu trobar virtualment al nostre portal web, i a les xarxes socials:

● www.mamag-bcn.org
● http://mamaguinarda.blogspot.com.es/
● http://www.facebook.com/mamag.associacio
● https://twitter.com/mamaG_bcn
Podeu contactar amb nostres a través de:

● Correu electrònic: mamag@mamag-bcn.org
● Telèfon: 633 833 348
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