


El patronat 
Durant el 2020, la Fundació Mn Frederic Bara celebrarà els 40 anys d'història impulsant 
projectes d'inclusió social per a les persones que més ho necessiten a la ciutat de Reus. Pel 
camí ha obtingut diferents reconeixements com: la Menció Honorífica de la ciutat otorgada pel 
Ple de l’Ajuntament de Reus i el Premi Imprescindibles de Reus 2015 atorgat per la         
ciutadania de Reus i el Baix Camp i organitzat per Canal Reus i Vermuts Miró. Darrere        
d'aquesta entitat hi ha un Patronat que vetlla perquè, els principis i valors fundacionals, si-
guin present durant el dia a dia.  

Membres del patronat 
President: Joan Anton Cedó 
Vicepresident: Josep Maria Gomis  
Tresorera: Isabel  Domingo  
Secretari: Francisco Del Rio 
Vocals: Juana Maria Belzunegui, Miquel Domingo, Joana Llobet i Josep Maria Martí. 
Direcció: Merche Martínez 
 



La Nostra Identitat 



Qui som? 

Donem resposta a les situacions de risc    
social, vulnerabilitat o indefensió dels       

infants, adolescents i famílies que atenem. 

La Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella, aquest any 2020, compleix quaranta anys d’història 
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'avui,      
esperant que siguin grans persones      

el dia de demà. 



Què fem? 
La Fundació Mossèn Frederic Bara, presta un servei d’atenció socioeducativa en el temps de 
lleure, acollint i atenent infants, adolescents i joves d’entre tres i divuit anys, amb dificultats 
d’aprenentatge, escassos recursos socioeconòmics o amb situacions familiars adverses, 
mitjançant diferents projectes del programa infància i adolescència. 
 

Acompanya i orienta a les famílies que acull per tal de millorar la seva situació i trobar   
sortida a situacions adverses que es presenten en el nucli familiar. 
 

La coordinació amb altres recursos de la ciutat, facilita la integració i posterior inclusió dels 
usuaris i usuàries a la societat reusenca. 

Menció Honorífica 
2017  

 



Infància 
Adolescència 



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. 

128  
Infants i adolescents 

atesos durant  
l’any 2019 

 

17.024 
Berenars 

oferts 

Activitats:  
Reforç d’aprenentatges 

Centres d'interès 
Expressió corporal 

Jocs de taula 
Dinàmiques... 

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



Activació de la lectura 

82  
Infants han millorat  

la lectura i  
comprensió lectora. 

Ajuda a l’estudi i suport escolar 

 

“Llegir és canviar hores     
avorrides 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” 

128  
Infants i adolescents han 

rebut ajuda a l’estudi i     
suport escolar. 



Esplai 
 

Donem resposta  
a les situacions de risc    
social, vulnerabilitat o         
indefensió dels infants  

que atenem. 

25  
Infants i adolescents 

atesos durant els  
dissabtes 

950 
Esmorzars  

oferts 

Activitats:  
Sortides per la ciutat 

Jocs d’exterior 
Cinema 

Jocs de taula 
Taller... 

“Si ensenyem als nens a acceptar 
la diversitat com una cosa     

normal, no serà necessari parlar 
d’inclusió, sinó de convivència” 

 



 

Formem petites  
persones per al dia d'avui, 

esperant que siguin 
 grans persones  
el dia de demà. 

 

1.980 
Esmorzars  

oferts 

Activitats:  
Reforç d’aprenentatges 

Piscina 
Sortides 

Jocs 
Taller... 

Casal d’Estiu 
99  

Infants i adolescents 
atesos durant dos     

quinzenes 

“Un dels principals objectius 
de l’educació en el lleure és 
ampliar les finestres per les 

quals els infants veuen        
el món” 



175 
Entrevistes en 

centres educatius 

Tasques:  
Acompanyament 

Tutories individualitzades 
Tutories conjuntes 
Trobades al carrer 

Seguiment... 

8 
Visites a  
domicili 

Intervenció Socioeducativa  
amb adolescents 

76  
Infants i adolescents 
acompanyats durant  

l’any 

 
 

Acompanyem  
a infants i adolescents      
durant la seva estada a       
la Fundació, estant al        
seu costat quan ens         

necessiten. 



Projecte Eina Jove 
 

Fomentar la igualtat                         
d’oportunitats,  mitjançant una          

triple finalitat: 
Reforçar els coneixements adquirits     

a l’aula. les habilitats socials i           
hàbits bàsics de treball Activitats:  

Aprenentatges 
Adequació de l’aula taller 

Pintura 
Muntatge de mobles 

Fusteria ... 

5  
Adolescents d’entre 14 i 
18 anys han participat 

en el taller 

Aquest projecte reconeix els infants i adolescents com una de les  de la  
Fundació, impulsant, promovent i facilitant projectes que treballin  per a 
la construcció del seu futur en  matèria de drets i igualtat d’oportunitats, 

així com del seu benestar integral i qualitat de vida general. 



Formació pre-laboral 
 

Formació Compensatòria 

Inclou el reforç  

en els aprenentatges bàsics. 

 

Formació en habilitats socials 

Reforç d’habilitats de comunicació, 
relació amb el grup, resolució de 

conflictes i relacions amb l’entorn. 
 

Formació pre-laboral 

Coneixement de les tasques pròpies 
de professions relacionades amb el 
manteniment, fusteria i electricitat.  

 

Tècniques de recerca de feina 

Currículum, entrevista, rec. presencial 

i  per internet, carta de presentació... 



Atenció a les  
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. 

351  
Membres d’unitat  
familiar atesos 

76 
Famílies  
ateses 

43% 
Famílies nombroses 16% 

Resta de famílies  

41% 
Famílies monoparentals 



Escola  o Institut 

47 166 

Intervencions  
realitzades  

21 
Ass. Jurídica i O. Laboral. 

67 
Coordinació Serveis Socials 

31 
Assessorament d’Habitatge 

Acompanyament, orientació  
i seguiment familiar 



Distribució d’aliments 

53 

1.354 

29.869 

Kg d’aliments consumits 

pels infants. 

17.445 

Famílies que reben    

lot d’aliments. 

Lots d’aliments  

repartits a famílies. 

Kg d’aliments distribuïts     

a famílies. 



Voluntariat 



Formació del voluntariat 

Acollida 

Acompanyar 

Convivència 

Respecte 

Amistat  

Inclusió 

Compromís...  

 

2 
Esplai 

  85  
Voluntaris i voluntàries 
han col·laborat en els     

diferents projectes de la 
Fundació 

66 
Centre  
Obert 

8 
Casal  

d’Estiu 

 

9 
R. d’aliments 



Formació del voluntariat 

 

Activitats:  
Jornades de formació 
Xerrades en instituts  

Dia Internacional  
 del voluntariat... 

  52  
Persones han participat                 

en les diferents sessions              
de formació del voluntariat            

de la Fundació 

  

 

Volem                                       
aconseguir una continuïtat                
i eficàcia en el voluntariat i          

potenciar les seves competències 
(habilitats, destreses o                 

capacitats) i el seu  
compromís 

 

Tasques:  
Suport i aprenentatge  

en els projectes  
Centre Obert, Esplai i  

Casal d’Estiu 

  6  
Alumnes dels cursos de  

monitor i directors de lleure, 
han estat tutoritzats durant 
la seva participació en els 

diferents projectes 

  

 

Complimentem                           
la formació de lleure,               

sensibilitzant a la societat, sobre 
l’acció socioeducativa  

realitzem, comunicant i mostrant 
la nostra que manera                

de treballar. 

 

Tasques:  
Suport i aprenentatge  

en els projectes  
Centre Obert, Activació de  

La lectura i Ajuda a                      
l’estudi 

  26 
Alumnes del Projecte       

d’Aprenentatge i Servei, han 
estat tutoritzats durant la 
seva participació en els   

diferents projectes 

  

 

Una proposta                     
educativa que combina      

processos d’aprenentatge i de 
servei a la comunitat en un 

projecte consolidat a la        
ciutat de Reus 

Aprenentatge i servei 

Alumnes en pràctiques 



La Fundació en dades 



Informació comparativa 

Esplai 

Casal d’Estiu 

Centre Obert 

Activació a la lectura 

Ajuda a l’estudi 

Int. Socioeducativa amb adolescents 

94 
104 

2016/17 2015/16 

122 

2017/18 2019 

128 

65 

82 

2016/17 2015/16 

98 

2017/18 2019 

99 

26 
25 

2016/17 2015/16 

25 

2017/18 2019 

25 

56 
62 

2016/17 2015/16 

72 

2017/18 2019 

76 

36 

68 

2016/17 2015/16 

76 

2017/18 2019 

82 

94 
104 

2016/17 2015/16 

122 

2017/18 2019 

Programa Infància i Adolescència 

128 



Informació comparativa 
Programa Famíliles 

Programa  
Voluntariat 

Famílies Ateses Membres d’unitat familiar atesos 

59 
63 

2016/17 2015/16 

67 

2017/18 2019 

76 

263 
298 

2016/17 2015/16 

314 

2017/18 2019 

351 

Voluntaris/es que han col·laborat 

67 
73 

2016/17 2015/16 

87 

2017/18 2019 

85 

Intervencions amb famílies 

61 

159 

2016/17 2015/16 

162 

2017/18 2019 

166 

“ Any rere any,  
la fundació Mn Bara,  
creix i està a prop  
de les persones  
més vulnerables” 



Balanç econòmic exercici 2019 

Ingressos 
(per cada 100€) 

 

Donatius 
37,86€ 

Subvencions 
58,99€ 

Altres 
3,15€ 

Despeses de personal 
59,94€ 

Arrendaments i serveis 
29,96€ 

Altres 
10,10€ 

Despeses 
(per cada 100€) 

 

“ Amb les vostres aportacions, la Fundació Mn Frederic Bara, fa possible projectes 
socials de prevenció, destinats a persones de la ciutat de Reus ” 



    Col·labora 



Fes-te voluntari/a 

Truca o envia un missatge: 
977 345 456 
679 432 254 

Envia un formulari: 
fundaciomnfbara@yahoo.es 

Vine a la Fundació: 
 

Matins 
dilluns, dimecres o dijous  

de 9:30h a 12:30h. 
 

Tardes  
de dilluns a divendres   
de 15:00h  a 19:30h. 

Vine a la Fundació: 
 

Matins 
dilluns, dimecres o dijous  

de 9:30h a 12:30h. 
 

Tardes  
de dilluns a divendres   
de 15:00h  a 19:30h. 



€ 

Vols fer un donatiu? 

 
 

ES22 - 2100 - 0227 - 11 - 0200294844  

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 Frederic 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.  



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.  

Gremi de la 
Construcció 
del Baix Camp 


