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La nostra identitat 
 

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 compensa-
dora i preventiva amb la infància, fora de l’h-
orari escolar, acollint i   atenent preferent-
ment, 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 gesti-
onada per la companyia de les Filles de la Ca-
ritat de Sant Vicenç de Paül. Comptem amb 
professionals i amb l’ajut de  voluntaris i vo-
luntàries que fan possible la   seva tasca. 

 

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. 

Qui som? 

Què fem? 



Centre Obert Esplai Casal d'Estiu

Programa Infància i Adolescència 

Projectes 

Prevenim situacions d’indefensió dels infants i adolescents menors d’e-
dat, acompanyant el seu procés d’integració personal, social, laboral i 

cultural a traves de quatre projectes:  
Centre Obert, Esplai, Casal d’estiu i Educador de Carrer. 

Centre obert 
Infants atesos: 80 
Dels 4 als 16 anys 
Berenars oferts: 9.360 

Casal d’estiu 
Infants atesos: 62 
Dels 7 als 14 anys 
Esmorzars: 825 

Esplai 
Infants atesos: 24 
Dels 7 als 14 anys 
Esmorzars: 825 

Ball 

Música 
 Danses 

Art teràpia 
Informàtica 

Manualitats 

Jocs de taula 
Reforç escolar 

Ajuda a l’estudi 
Tarda del conte 

Reforç a la lectura 
 Dinàmiques de grup 

  Taller de ciència boja 

Tallers d’aprenentatges 
Taller d'estètica personal 

Taller d’habilitats lingüístiques 
Taller de reparació de bicicletes 



Reparació de Bicicletes 
Infants participants: 12 

Dels 9 als 16 anys 

Activació de la lectura 

Infants participants: 13  

De 6 i 7 anys 

Programa Infància i Adolescència 

Tallers - Activitats 

Educador de Carrer 
Nº de menors atesos: 30. 
Visites a escoles/instituts: 31 

Habilitats Lingüístiques  
Infants participants: 8 

De 11 i 12 anys 

Ajuda a l’estudi i suport escolar 
Infants participants: 80 
Dels 6 als 16 anys 



Programa Famílies 

Atenció a les famílies 
Famílies ateses: 53 
Nº de membres d’unitat familiar atesos: 239 

Nombrosa

Monoparental

Nuclear

F. Monoparental 

F. Nombrosa Resta de Famílies 

 

· Hem creat  grup de pares i mares per promoure la participació  la Fundació i promoure la participació en el procés  
  d’aprenentatge i  socialització. 

 
· Proporcionem espais de reflexió sobre situacions quotidianes i criteris bàsics de funcionament del grup familiar.  

 

· Detectem, quan és possible, problemàtiques del grup familiar o d’alguns dels seus membres, per tal d’abordar-les    
  en el marc més adequat. 

Espai famílies       

 

Lots repartits: 1.053 lots. 

Kg. distribuïts a les famílies: 13.535 kg. 

Kg. consumits pels infants (berenars i esmorzars): 3.077kg. 

 

Programa de Distribució d’Aliments 

Curs de costura, llengua i cuina 
Participants: 51 

Altres activitats oferides 

Acompanyament, Orientació i Seguiment familiar 

 
Intervencions realitzades: 52. 

Habitatge 
5  

Serveis  
socials  

25  

Escola 
22  

24% 
41% 

35% 



Programa Voluntariat 

 

Nombre de voluntaris: 71 

Centre Obert Esplai

Casal d'estiu Dist. d'Aliments

Espai famílies

Centre Obert: 64 

Distribució d’aliments: 9

Esplai: 4  

Casal d’estiu: 3 

Espai famílies: 3 

 

Edats dels voluntaris:  

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

socioeducativa    
que realitzem,     
comunicant i     

mostrant la nostra 
manera de treballar. 

 

Acompanyament - Orientació - Seguiment - Formació - Captació - Difusió  



 

 

 
 

Alumnes en Pràctiques 

  

   
 

 
 
              
 
 
             

            Projecte distribució d’aliments 
            a les famílies dels infants:  
            Dial Bara.  
            Repartiment dels aliments de manera  
               encara més equitativa entre les famílies.  

 
 
 
 
 
 

Projecte acollida, orientació i  
acompanyament de les famílies:  
Aqua-infancia i social. 
 

Proporcionem la possibilitat de dutxar-se a  
aquelles famílies que ho requereixin per  
diversos motius (talls de subministrament  
d’aigua, llum, desnonament, ocupació...). 
 
           

Propostes Curs 2015/16 

Projecte espai famílies 
Tallers informatius i  

participatius. 

 
 

Canal  
 



La fundació en Xifres 

 

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. 

Agraïments 

INGRESSOS 

(Per cada 100€) 

DESPESES 

(Per cada 100€) 

Donatius 

56,79€ 

Subvencions 

39,41€ 

Altres 

3,80€ 

Despeses de personal 

58,53€ 

Arrendaments 

i Serveis 

26,38€ 

Submi-

nistres 

15,09€ 



      
 

 

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. 

 

Com oferir-se com a Voluntari 

CaixaBank 

ES22 - 2100 - 0227 - 11 - 0200294844 

Fes un Donatiu 

Vine a la Fundació qualsevol matí, de dimarts o dijous  
de 9:30h a 12:30h, o a la tarda, de dilluns a divendres  
de 15:15h a 20h. 
 
 

 
 

Truca al telèfon  
977 34 54 56 
 
 

 
Envia un formulari des de la web de la Fundació  
www.fundaciobara.org 
 
 
 

Envia un missatge a Facebook  
www.facebook.com/fundaciobara 
 


