
Fundació MN frederic bara 

Memòria 2018 
“Un somriure és la clau secreta que obre molts cors” 



La Nostra  

Identitat 
 

Qui som?   
 

La Fundació Mn. Frederic Bara té una 

història de GAIREBÉ 40 anys a la  

ciutat de Reus.  
 

Té per objectiu realitzar una acció          

compensadora i preventiva amb la  

infància i adolescència, fora de   

l’horari escolar, acollint i atenent 

preferentment, mitjançant activitats 

educatives de temps de lleure, 

aquells infants i adolescents que, 

per diferents motius, es troben amb 

necessitats econòmiques, socials o 

familiars. 
 

Està formada per una Junta de     

patrons i gestionada per la       

companyia de les Filles de la Caritat 

de Sant Vicenç de Paül. Compta amb 

professionals i amb l’ajut de       

voluntaris i voluntàries que fan 

possible la seva tasca.  
 

Formem petites persones per al dia d’avuí,      

esperant que siguin grans persones      

el dia de demà. 

Donem resposta a les situacions de risc social, 

vulnerabilitat o indefensió dels infants,     

adolescents i famílies que atenem. 



 

 

Què fem?  
 

La fundació Presta un serve           

i d’atenció socioeducativa en temps 

de lleure, acollint i atenent infants 

i adolescents entre 3 i 18 anys, amb 

dificultats d'aprenentatge, escassos 

recursos socioeconòmics o amb      

estructures  familiars carencials 

mitjançant diferents projectes .  

 

proporciona un espai de convivència, 

atenció individualitzada i en grup, 

derivació i integració a recursos 

normalitzats de la comunitat,     

coordinada amb altres serveis.  

Menció Honorífica  

Reus 2017 

Basem la intervenció amb els infants i      

adolescents des de L’àmbit familiar, escolar  

i social, oferint una educació integral i    

personalitzada, mitjançant un treball  

individual, grupal i familiar, treball en   

xarxa i amb La comunitat.  



Programa 

infancia i 

adolescència 
 

 

acompanyament  

educador de carrer 
 

 

72 Infants i adolescents acompanyats. 

109 Visites a centres educatius. 

6 visites a domicilis. 

Casal d’Estiu 
 

98 Menors atesos el mes de juliol. 

1.960 Esmorzars oferts. 

Esplai 
 

25 Menors atesos cada dissabte. 

975 Esmorzars oferts. 

 

122 Menors atesos durant el curs. 

16.668 Berenars oferts. 

Centre Obert 

Basem la intervenció amb els  

infants i adolescents des de  

L’àmbit familiar, escolar  

i social, oferint una educació 

integral i personalitzada,  

mitjançant un treball  

individual, grupal i familiar, 

treball en xarxa i amb 

La comunitat.  

Donem resposta a les situacions 

de risc social, vulnerabilitat o         

indefensió dels infnats  

que atenem. 

Formem petites persones per al 

dia d’avuí, esperant que siguin 

grans persones el dia de demà. 



 

Activació de la lectura 
 

76 Infants han millorat la lectura  
i comprensió lectora. 

 

Ajuda a l’estudi i  

suport escolar 
122 Infants i adolescents 

han rebut suport escolar. 

Reparació de bicicletes 
9 infants han adquirit  

hàbits pre-laborals. 

“la lectura et porta a llocs  

inimaginables” 

“Llegir és canviar hores        

aburrides per hores agradables      

i en gran companyia” 

“el veritable educador no és aquell 

que et dóna ales, sinó el que     

t’ajuda a desplegar les teves” 

“un dels principals objectius de       

l’educació és ampliar les          

finestres per les quals els         

infants veuen el món” 

“no podem fer grans coses,        

però si coses petites                

amb un gran amor” 



Programa  

famílies 
 

 

Atenció a 

les famílies 

Atenem a les famílies des de      

l’acolliment humà, partint de la 

situació real i posant els recursos 

necessaris per canviar-la i/o    

millorar-la. 

10% 

67 

Resta de famílies 

F. Nombrosa 

42% 

314 membres d’unitat  

familiar atesos. 

48% 

F. Monoparental 

Famílies ateses 



Programa de  

Distribució d’Aliments 

Acompanyament,  

Orientació i  

Seguiment familiar 

45 

Escola  

o Institut. “Oferim un espai d’atenció a les 

famílies per tal de vetllar per  

la millora del seu benestar“ 

36 

assessorament 

D’Habitatge. 

63 

Coordinació amb 

Serveis Socials. 

18 

Ass. Jurídica i  

O. Laboral. 

162 

Realitzades. 

Intervencions  

51 

Famílies que  

reben lot  

d’aliments. 

12.954 

Kg d’aliments  

distribuïts a les  

famílies. 

1.282 

Lots d’aliments  

Repartits  

a les Famílies. 

4.932 

Kg d’aliments  

Consumits pels  

Infants. 



Programa 

atenció al 

voluntariat 

 

 

 

Acollida 

Acompanyar 

Convivència 

Respecte 

Amistat 

Inclusió 

Compromís... 

Volem informar i sensibilitzar a 

la ciutat de Reus, sobre l ’acció 

socioeducativa  

que realitzem, comunicant i  

mostrant la nostra manera de 

treballar. 

Voluntaris/es  87 
han col·laborat durant el curs en els  

Diferents projectes. 

Esplai 

9 

       Distribució 

d’aliments 

9 

Casal d’estiu 

8 

Centre Obert 

61 



  
 
 

Formació del 

voluntariat 
 

 
Alumnes 

aprenentatge 

i servei 
 

 
 

Alumnes en 

pràctiques 
 

 

58 

Dia internacional de voluntariat 

Persones han participat en les diferents sessions 

de formació Del voluntariat de la fundació 

Sessions de formació 
Xerrades en 

instituts 

Alumnes en pràctiques 2 

han estat tutoritzats durant la seva  

participació en els diferents projectes. 

Director de lleure            

 Màster d'artteràpia 

21 

han estat tutoritzats durant la seva  

participació en els diferents projectes. 

Alumnes del projecte  

     d’aprenentatge i servei  



Altres  

Informacions 

 

 

Informació 

comparativa 

Programa Infància i Adolescència 

Programa  

Voluntariat 

Programa  

Famílies 

94 
104 

65 

82 
26 25 

56 
62 

36 

68 

2016/17 

67 
73 

Voluntaris que han col·laborat 

59 
63 

61 

159 

2015/16 

2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 

2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 

2016/17 2015/16 

2016/17 2015/16 

2016/17 2015/16 

“any rere any,  

la fundació mn bara,  

creix i està més a prop  

de les persones  

més vulnerables” 

25 

2017/18 

98 

2017/18 

72 

2017/18 

122 

2017/18 

94 
104 

2016/17 2015/16 

122 

2017/18 

76 

2017/18 

67 

2017/18 

162 

2017/18 

314 

2017/18 

263 
298 

2016/17 2015/16 

2017/18 

87 

Intervencions amb famílies Membres d’unitat familiar atesos 

Famílies ateses 

Ajuda a l’estudi Activació de la lectura 

Casal d’Estiu Esplai 

Centre Obert Acompanyament ed. carrer 



  

 

 
 

La fundació 

en dades 

 
 

 

Ingressos 
(per cada 100€) 

Donatius 

39,23€ 

Subvencions 

51,83€ 

Altres 

8,94€ 

Despeses 
(per cada 100€) 

Despeses de personal 

55,91€ 

arrendaments  

I serveis 

32,74€ 

Altres 

11,35€ 

Balanç econòmic 

Exercici 2018 

“Amb les vostres aportacions,  

la fundació mn bara,  

fa possible projectes socials  

De prevenció, destinats a persones 

de la ciutat de reus ” 

“la transparència, més que un   

benefici, és un valor” 



Vols ser  

Voluntari o 

voluntària? 

 

 

 

 
 

 

Vine a la Fundació: 

Matins de dilluns, dimecres o dijous 

de 9:30h a 12:30h. 

Tardes de dilluns a divendres   

de 15:00h  a 19:30h. 

Truca o envia un missatge: 

977 345 456 

679 432 254 

Envia un formulari: 

fundaciomnfbara@yahoo.es 

www.fundaciobara.org 

També pots trobar-nos a... 

Facebook.com/fundaciobara fundació bara @fundacio_bara 

Segueix-nos a les xarxes socials! 

      Vine,  

 

 informa’t,  

 participa ! 



tu 

Vols fer un 

donatiu? 

La Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella, d'acord 

amb la legalitat vigent, incorporarà les seves  

dades als seus fitxers garantint la seva       

confidencialitat. Si ho desitja, pot rectificar o 

cancel·lar escrivint-nos a:  

 
 

Fundació Mn Fredric bara i cortiella 

c/Racona 3-5,  

43204 Reus.  

 

El seu donatiu desgrava a l'IRPF, imprescindible 

NIF. L'entitat bancària transmetrà les dades    

personals i de la donació a la Fundació per fer-li 

arribar el seu certificat de donació als  efectes de 

la desgravació fiscal.  

€ 

 
 

ES22 - 2100 - 0227 - 11 - 0200294844  

Només hi faltes... 



agraïments 

La tasca que realitza la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella, és 

possible gràcies al suport de voluntaris, voluntàries i professionals.  
 

Volem agrair la col·laboració d’entitats, fundacions privades,       

empreses, socis i donants, que ens ajuden a continuar amb els nostres 

projectes.  

 

Amb la col·laboració de: 

https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.parets.cat%2Fimatge%2F6397%2Flogo-vector-fundacion-probitas.jpg%3Famplada-maxima%3D1200&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.parets.cat%2Factualitat%2Fnoticies%2F2015%2F08%2F05%2Fcasal-d-estiu-per-a-infants-de

