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SUDOKU

Nivell mitjà

Nivell fàcil

Completeu el taulell, 
dividit en nou quadrats, 

omplint les cel·les 
buides amb un número 
de l’1 al 9, sense repetir 

cap número en una 
mateixa fila ni en una 
mateixa columna, ni 

dins de cada quadrat.

16º

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat pel pas d’alguns núvols alts i prims. 
A banda, hi haurà alguns intervals de núvols baixos als dos 
extrems del litoral, al principi de la jornada sobretot al nord, i 
al final del dia. durant les hores centrals del dia es podran for-
mar alguns núvols d’evolució diürna a punts del prelitoral i del 
Prepirineu.

Precipitacions
No se n’esperen.

Visibilitat
Serà bona en general, si bé a punts del litoral serà regular so-
bretoto a l’inici i final del dia. A més, hi hauran boirines mati-
nals a punts de Ponent, a la Catalunya Central i a l’extrem sud 
del litoral.

EL TEMPS 

6º
Màxima Mínima

L’ACUDIT  Napi

Susanna Cases
Obrint somriures 
per la integració i 
pel creixement per-
sonal. Des de fa més 
de 30 anys, la Fun-
dació Mn. Frederic 
Bara i Cortiella de 
Reus ajuda a infants 
i joves amb escassos 
recursos socioeco-
nòmics i estructures 
familiars carencials 
a desenvolupar el 
seu procés educatiu 
i de vida. 

A través del centre obert, cada tarda de di-
lluns a divendres l’entitat atén a una setantena 
de nens de 4 a 16 anys, dividits en set grups. «Els 
nens surten de l’escola, arriben, berenen i fem 
activitats. Potenciem el tema educatiu i donem 
eines als infants perquè puguin tirar endavant. 
Treballem el reforç escolar, realitzem manuali-
tats, música, ball, informàtica, tallers diferents, 
jocs... l’activitat sempre és l’excusa per reforçar 
el rerefons», explica Javi, educador-responsable 
del programa Infància-Adolescència. Unes acti-
vitats diàries, sense oblidar, però, la família. I és 
que tots els grups, menys els més petits, lliuren 
una tarda, per poder passar més temps fora de 
les aules amb la família. A més, la Fundació Mn. 
Frederic Bara compta amb un Casal d’estiu i amb 
un Esplai els dissabtes, on aquest curs la canalla 
treballa el Seguici Festiu i els nanos. A través de la 
pàgina web i el seu Facebook, es pot seguir el dia 
a dia de l’entitat. 

Atenció integral
En aquest context, també cobra importància 
l’alimentació. I és que els infants que acudeixen 
al centre compten amb un berenar complet cada 
dia. «És un complement a la dieta que poden te-
nir a casa. A l’estiu també fem un esmorzar fort», 
explica Mertxe Martínez, directora de la Funda-
ció, que arriba a unes 300 persones i també for-
ma part de la xarxa de distribució d’aliments a la 
ciutat, lliurant lots d’aliments periòdicament.  

En aquesta línia, com a complement a la fun-
ció de centre obert, l’entitat compta amb diver-
sos projectes paral·lels. Aquest curs ha estrenat 
la figura de «l’educador de carrer», que acompa-
nya als joves pel carrer i fa de pont entre el cen-
tre, casa seva i altres entitats exteriors. L’entitat 
també compta amb projectes contra el fracàs 
escolar i l’absentisme a les aules i està ultimant 
una biblioteca. En aquesta línia, un dels pro-
jectes bandera és el taller de bicis solidari, amb 
col·laboració amb Bicicamp. «Ens porten bicis 

que ja no es fan ser-
vir i els divendres, 
amb els nens de 10 i 
11 anys i alguns més 
grans, les arreglem, 
amb un monitor i 
el recolzament d’un 
altres jove de gaire-
bé 16 anys. Bicicamp 
ven les bicis i ens fan 
la donació», explica 
Mònica, responsa-
ble del Programa de 
Voluntariat. 

Un ampli ventall 
d’activitats per la canalla nouvinguda i també la 
d’aquí, que arriben al centre a través dels Serveis 
Socials i, sobretot, el boca-orella i les AMPES 
de les escoles. «Al principi hi havia un col·lectiu 
molt fort de població magrebina. Aquest estiu 
teníem ja la meitat dels nens d’aquí i ja des dels 
cursos més petits hi ha un grup important de 
gent d’aquí», comenta la directora de la Funda-
ció, l’edifici de la qual, a la plaça del Teatre, s’està 
quedant petit per atendre la canalla i les famílies. 

I és que, a través dels nens, el projecte de l’enti-
tat vol arribar també als seus pares. «Fem tallers 
durant el curs escolar. Enguany fem costura, 
hem començat llengua i tenim altres activitats 
previstes. Fem en funció de la demanda de les 
mares que venen», explica Mònica. 

La Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella, que  
es finança a través de Benestar Social de la Gene-
ralitat i sobretot de les donacions d’entitats i par-
ticulars, atenia en un principi a nens fins als 12 
anys, però ho ha allargat fins als 16, per acompa-
nyar-los també durant l’adolescència. El que va 
començar, a finals dels anys 70, sent un menja-
dor social a uns baixos de la plaça del Baluard per 
la població d’ètnia gitana, va anar creixent, de la 
mà de Mn. Bara i sor Ana Maria, en un projecte 
també contra el fracàs i l’absentisme a les aules, 
fins a esdevenir en una Fundació –constituïda al 
2002–, vinculada a la comunitat de les Filles de 
la Caritat i amb seu a l’actual edifici des dels 90. 

L’entitat, que vol obrir-se encara més a la ciu-
tat, ha evolucionat també gràcies als 5 educadors 
i els vora 50 voluntaris que fan possible el dia a 
dia. «Tenim un projecte de formació per joves 
voluntaris: tenim planificada la formació que 
podem fer transversal per tots els voluntaris i 
després formació específica», comenta Mònica, 
remarcant que des de fa un any s’han incorporat 
10 voluntaris d’entre 17 i 23 anys. 

«No som Serveis Socials ni ho pretenem. Tre-
ballem coordinats. El nostre objectiu és acompa-
nyar el nen globalment, complementar i arribar 
on la família no arriba», recorda Martínez. 

REUS

OBRINT 
SOMRIURES 

PER LA 
INTEGRACIÓ
La Fundació Mn. Frederic Bara i 
Cortiella atén a diari més de 70 

nens i arriba a unes 300 persones

L’entitat reuneix cada tarda nens de 4 a 16 anys. 
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