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Qui som? 
 

La Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella té una 
història de més de 35 anys a la ciutat de Reus.        
   

Té per objectiu realitzar una acció compensadora 
i preventiva amb la infància, fora de l’horari    
escolar, acollint i atenent preferentment,        
mitjançant activitats educatives de temps de   
lleure, aquells nens i nenes 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. Comptem amb 
professionals i amb l’ajut de voluntaris i          
voluntàries que fan possible la nostra tasca. 

 

Què fem? 
 

Prestem un servei d’atenció socioeducativa en 
temps de lleure, acollint i atenent  nens i nenes 
entre els 4 i 16 anys, amb escassos  recursos      
socioeconòmics i amb estructures familiars      
carencials. 

Els proporcionem un espai de convivència,    
atenció individualitzada i en grup, derivació i   
integració a recursos normalitzats de la        
comunitat, amb coordinació amb altres  serveis. 

La nostra identitat 



Programa  

Infància i Adolescència 

Prevenim situacions d’indefensió dels infants i adolescents menors  d’edat,      
acompanyant el seu procés d’integració personal, social, laboral i cultural. 

“Els millors aprenentatges de 
la vida es donen jugant” 

“Si ensenyem als nens a acceptar la diversitat com una cosa normal, no 
serà necessari parlar d’inclusió, sinó de convivència” 



 

 104 Menors atesos durant el curs. 
 

11.074 Berenars oferts. 

Centre Obert 

 

Infants  
atesos 
 
Esmorzars  
oferts 

Casal d’Estiu 
 

100 
  

1.200 
 

Esplai 

Casal d’Estiu 

 

25 Menors atesos cada dissabte. 
 

975 Esmorzars oferts. 

 

82 Menors atesos el mes de juliol. 
 

1.640 Esmorzars oferts. 

 

Tarda de manualitats  

 

Jornada “Una rosa per la Llibertat” 

M’ho passo genial quan fem sortides i    
esmorzem tots junts al parc. 

(Abdullah) 

Marxo tranquil·la quan se que arribaré  
a casa amb els deures acabats. 

(Laura) 

Quan anem a la piscina ens oblidem de  
tot el que passa al nostre voltant.  

Ens ho passem pipa! 
(Paula) 

 

Passem un dia a PortAventura 



Basem la intervenció, des de l’educació social i compensatòria en l’atenció personalitzada mitjançant 
un treball individual, grupal i familiar, treball en xarxa i la comunitat.  

Activació de la lectura 
 

68 Infants han millorat la lectura  
i comprensió lectora. 

 

“La lectura ens obre les portes del món  
que t’atreveixes a imaginar” 

Reparació de bicicletes 
 

9 Infants han adquirit hàbits  
pre-laborals. 

 

“L’èxit és la suma de petits esforços  
repetits dia rere dia” 

 

“Pregunta’t si el que fas avui et pot apropar  
a ser allò que vols ser el dia de demà” 

Ajuda a l’estudi i  
suport escolar 

 

104 Infants i adolescents 
han rebut suport escolar. 

Educador de carrer 
 

62 Infants acompanyats. 
78 Visites a centres educatius. 

14 visites a domicilis. 
 

“Educar és deixar petjada  
a la vida d’una persona” 



Programa  

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. 

Aixeca't i deixa de somiar, és hora de començar a complir els teus somnis. 

L’única cosa          
que no surt,            
és allò que           

deixes d’intentar! 



Atenció a les famílies 

Famílies 
ateses 

63 

F. Nombrosa 

48 % 

F. Monoparental 

42 % 

Resta de famílies 

10 % 

Programa de Distribució d’Aliments 

4.460 12.495 1.200 48 

Famílies reben 

lot d’aliments. 

Lots d’aliments 

Repartits a les  

Famílies. 

Kg d’aliments  

distribuïts a les 

famílies. 

Kg d’aliments  

Consumits pels  

Infants. 

298 membres d’unitat  

familiar atesos. 

Acompanyament, Orientació i Seguiment familiar 

43 60 36 

Habitatge. 
Escola  

o Institut. 

Serveis  

Socials. 

20 

Ass. Jurídica i  

O. Laboral. 

159 Intervencions  
Realitzades. 

“Oferim un espai d’atenció a les famílies per tal de vetllar  
per la millora del seu benestar“. 



Programa  

Atenció al Voluntariat 

Apropem la Fundació a la societat reusenca per tal de comptar amb ells per  
poder tirar endavant la nostra tasca educativa. 

"El camí autèntic per a arribar a la felicitat és fer feliç l'altra gent."  

"Un somriure és la clau secreta que obre molts cors."  



Acompanyament  

Orientació  

Seguiment  

Formació  Captació Difusió  

Voluntariat 
Voluntaris participants en els projectes 

Centre 
Obert. 

54 

Esplai. 

4 

Distribució  
d’aliments. 

Casal  
d’estiu. 

6 9 

Voluntaris  73 

han col·laborat durant 
el curs en els diferents   

projectes. 

Alumnes en pràctiques 

Alumnes en pràctiques 

3 

han estat tutoritzats durant la seva  
participació en els diferents projectes. 

Volem informar i sensibilitzar a la ciutat de Reus, sobre l ’acció socioeducativa  

que realitzem, comunicant i mostrant la nostra manera de treballar. 



Altres informacions 

Estàs preparat? Ara és 
el moment! No et    

rendeixis. El millor de 
la teva vida està a punt 

d'arribar!  

La gent positiva és la que cau,    
s'aixeca, se sacseja, es cura les      

ferides, li somriu a la vida i li diu:  

Allà vaig de nou ! 

“La transparència,  
més que un benefici,  

és un valor”. 



Informació comparativa 

Programa Infància i Adolescència 

Programa Voluntariat 

Programa Famílies 

Famílies ateses 

2014/15 2015/16 2016/17 

80 
94 

104 

Centre Obert 

2014/15 2015/16 2016/17 

62 

65 

82 

2014/15 2015/16 2016/17 

24 
26 25 

2014/15 2015/16 2016/17 

30 

56 

62 

Educador de Carrer 

2014/15 2015/16 2016/17 

80 
94 

104 

2014/15 2015/16 2016/17 

13 

36 

68 

Activació de la lectura Ajuda a l’estudi 

Esplai Casal d’Estiu 

2014/15 2015/16 2016/17 

53 
59 

63 

2014/15 2015/16 2016/17 

239 
263 

298 

2014/15 2015/16 2016/17 

52 
61 

159 

2014/15 2015/16 2016/17 

71 
67 

73 

Voluntaris que han col·laborat 

Intervencions amb famílies Membres d’unitat familiar atesos 



Vols ser Voluntari/a? 

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 
698 352 838 

 

Envia un formulari: 
fundaciomnfbara@yahoo.es 

www.fundaciobara.org 

També pots trobar-nos a... Facebook.com/fundaciobara @fundacio_bara fundació bara 

Només hi faltes... Tu 

Vine, informa’t, participa ! 

CaixaBank 
ES22 - 2100 - 0227 - 11 - 0200294844 

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 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. 



.. 

Agraiments 

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’aquestes entitats i moltes altres fundacions 

privades, socis i donants que ens ajuden a continuar amb els nostres projectes. 

Ingressos 
(per cada 100€) 

Despeses 
(per cada 100€) 

Donatius 

42,14€ 

Subvencions 

54,35€ 

Altres 

3,51€ 

Despeses de personal 

69,49€ 

Arrendaments 
i serveis 

21.82€ 

Altres 

8.69€ 

La Fundació en dades 

Amb la col·laboració de: 


