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Un any més, i amb l'esperit
renovat d'estar al costat
de les persones,
compartim amb vosaltres
la feina feta a la Fundació
durant el 2012

Ens importen les persones. El que més ens importa són les persones.

Tots els que tenim la sort de col·laborar i tractar-nos coincidim en 
aquests sentiments; en que aquestes vivències dinamitzen els nostres 
projectes i manera d’anar per la vida.

Com a president de la , tinc un lloc 

“privilegiat” a la vida des d’on puc fer i desfer, essent plenament 
conscient de que treballar en equip implica consideracions diverses i, a 
vegades, tensions i friccions que sempre es resolen per l'esperit al que 
faig referència al principi. No voldríem que, tal com notem en 
l'ambient social, la norma, la llei, estigui per sobre de la persona. 

Un any més, i amb l'esperit renovat d'estar al costat de les persones, 
compartim amb vosaltres la feina feta al 2012. Feina que ens impulsa a 
seguir endavant per i amb les persones i a agrair-vos tot el vostre 
suport, que de ben segur, el continuarem necessitant en major 
mesura.

Una forta abraçada,

Fundació Pare Manel

manel pousa, pare manel



Organització:
Voluntariat: 80 aprox. 
Pràctiques formatives: 22 
Professionals: 16

Acció social, participants als projectes socials:
Futbol Sala BABAR:

17 equips amb una mitja de 12/15 participants
Centre Obert – Ludoteca Roquetes:

190 places
Reforç Escolar:

160 places
Ludoteca Jugar i Llegir:

45 places
Accions Adolescents:

35 places
Formació i Inserció:

Punt Omnia: +300 usuaris
Acompanyament i inserció: 17 places

xifres
humanes

La Fundació Pare Manel
és una xarxa de persones
que treballa per les persones...
les dades 2012 indiquen
l'acció social de la nostra entitat



programes

Associació Esportiva Futbol Sala Babar 
El futbol sala i la competició esportiva són un 
mitjà alternatiu per la  formació, relació 
personal i associativa; un mitjà de 
socialització pels infants i joves del barri. 

PROGRAMA ESPORT

PROGRAMA FORMACIÓ I INSERCIÓ
Formació i Inserció
D ment d’
dirigides a  joves en situacions de vulnerabilitat social i baixa 
ocupabilitat. Aquestes accions van encaminades a realitzar 
processos formatius que els capacitin per a una futura inserció 
laboral i es realitzen a partir d'un acompanyament al voltant del 
projecte professional de cada jove.

Punt Omnia
Projecte creat per garantir l'accés a les 
tecnologies de la comunicació a les 
poblacions de barris amb menys recursos. 
L'actuació es centra en tres línies bàsiques: 
l'ús comunitari de la sala tecnològica (tant a 
nivell individual com d'associacions), la 
inserció sòciolaboral i la formació.

esenvolupa iniciatives i propostes de formació 



Centre Obert
Espai d'atenció  diària a nens/es entre els 4 i els 16 anys 
provinents de famílies en situació vulnerable o de risc social. 
S'ofereix un programa global a l'infant per potenciar les seves 
capacitats i el seu creixement integral, amb reforç escolar, 
lleure educatiu, esport, tallers específics, valors, etc.

Ludoteca “Jugar i llegir” a Verdum
Espai de joc tutoritzat amb materials i estímuls per a 
desenvolupar la imaginació i la creativitat i promoure la lectura i 
la convivència entre els nensi les nenes. 

Ludoteca Petita Infància a Roquetes
Espai de joc acompanyat adreçat a infants d'entre 4 i 9 anys on 
es realitzen activitats i accions de suport, d'estimulació i 
d'aprenentatge per a infants en risc social al barri de Roquetes.

Acompanyament a adolescents i joves
Suport i acompanyament als adolescents i joves del barri 
realitzant activitats educatives de seguiment formatiu i lúdic.

Atenció a famílies
Acompanyaments individualitzats i intervencions a nivell grupal 
a famílies del territori. S'ha desenvolupat un grup de 
Microcrèdits on s'adapta la filosofia del Banc Grameen a la 
realitat local del barri de Verdum. Es desenvolupa també un 
grup de mares per enfortir les habilitats parentals.

PROGRAMA INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA
I FAMÍLIA

Aquesta àrea rep el suport del Programa d'ajuts familiars de 
l'Obra Social “la Caixa”, programa ProInfància.



PROGRAMA ESTIU
Desenvolupament de casals amb menjador al juliol i agost, de 
colònies per infants i campaments per adolescents i joves. 
Activitats de lleure que representen una alternativa lúdica i 
educativa al temps de vacances escolars.

PROGRAMA PRESONS
Llar Acollida temporal “La Rectoria”
Allotjament temporal per persones excarcerades en situació 
d'exclusió social, que no disposen de suport familiar o xarxa 
relacional. 

Dinamització Socioesportiva a CP Joves, CP Quatre 
Camins i CP Can Brians
La finalitat de la intervenció és acompanyar, des de la vinculació 
significativa, als processos vitals de persones preses. L'eina 
educativa és l'esport i la dinamització social i cultural.
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Sant Jordi,

Campionat de Dominó per 
parelles Juan Muñoz,

Fundació Pare 

Manel

abril 2012
Quatre parades de vendes de 
llibres solidàries a benefici de 
les colònies d'hivern dels 
infants i adolescents de 
Verdum Roquetes.

maig 2012
Organitzat per Country Club i 
Casa de la Cultura de Venezuela 
es reedità el tradicional 
Campionat de Domino solidari 
amb la 

.

organització

Actes Solidaris
Activitats solidàries que tenen
en comú la recaptació de fons
per a lluitar contra l'exclusió social
i la pobresa.



16è Festival Guanya't el Cel 
amb el Pare Manel,

Deixa't prendre el pèl pel 
Pare Manel,

juny 2012
“I és que en Pousa té contactes 
tant al cel com a la terra i et 
convé fer-li bons tractes, no fos 
cas que amb la desferra que 
pregonen pel fi d'any no et 
lloguessin allà al cel ni un piset 
amb cuina i bany ni un racó dins 
d'un estel. Val més doncs que 
em facis cas i li compris una 
entrada que, a part de riure, 
tindràs l'altra vida assegurada”. 
Josep Parramon.

setembre 2012
“La Pelu” i “l'Art de Saber 
Comunicar” s'uneixen en 
aquesta jornada lúdica i festiva: 
una perruqueria a l'aire lliure 
amb actuacions musicals. Sota 
de l'escenari central de la Festa 
de la Mercè 2012 a la plaça de 
Catalunya, perruqueres i 
perruquers tallaren el cabell o 
pentinaren a tothom que 
col·laborà amb la campanya.

Cartell dissenyat
per Sandwich

Cartell dissenyat
per Santi Moix



Recollida de berenars pel 
Centre Obert,

The Saturdays amb el Pare 
Manel a la Sala Luz de Gas,

Fundació

Art a favor de la Fundació,

Fundació

novembre 2012
Entre els dies 12 i 30 de 
novembre, el Mercat de Gran 
Via organitzà una recollida de 
productes alimentaris destinats 
a cobrir amb berenars 
saludables les tardes del Casal 
Infantil de la fundació Pare 
Manel.

novembre 2012
Nova edició d'aquest concert ja 
tradicional als actes de 
captació de la  que 

aplega a amics i amigues del 
món de l'espectacle i la cançó.

desembre 2012
Una exposició de dibuixos i 
puntures solidàries. Les vendes 
de les obres han anat 
destinades al fons social 
d'urgència de la .

Coneix tots els actes de la nostra  a 

www.paremanel.org i subscriu-te al nostre 
butlletí informatiu.

Fundació



El Blog de la Fundació

Fundació

Via per donar a conèixer i 
compartir activitats concretes amb 
els infants i joves. El blog de la 

 s'engega al 2012 amb 

moltes sorpreses i novetats. 
Gràcies a totes les persones que el 
segueixen i que ens heu felicitat 
per la proposta!

Comunicació
Donem a conèixer la nostra tasca
i volem acostar la realitat social
dels més vulnerables a la societat
en general



Xarxes socials

Fundació Pare Manel
El 2012 ha estat l'any de les xarxes socials 
per la . Gràcies als 

més de 1000 followers del twitter i als més 
de 2500 del facebook hem pogut 
compartir amb moltes persones i 
institucions la nostra filosofia, la nostra 
manera de fer i les nostres accions. Ens 
segueixes?

 

Nova web projecte amARTE – 
Formació i Inserció
El projecte formatiu i d'inserció laboral per 
a dones en situació de vulnerabilitat social 
dels barris de Verdum i Roquetes, Projecte 
amARTE, va estrenar nova web. 
Es presenten els productes que elaboren, 
precioses peces tèxtils totes realitzades 
artesanalment amb molt de “carinyo”, 
entusiasme i professionalitat. També 
sabràs on trobar els seus productes, a 
quines fires hi son presents
i moltes coses més.

www.facebook.com/fundacio.p.manel
www.twitter.com/FundacioPManel





Moltes gràcies a:
Abacus cooperativa AGEM–Mercabarna
Associació Antics Alumnes Col·legi Maristes la Immaculada de 
Barcelona | Associació Mister H contra el Hambre |
BCN Economistes | Bernadí, SL | BSM | Barcelona Televisió |
Carles Abellan – Comerç 24 | Carnisseria Roura |
Centre Cívic El Carmel | Centre Cruïlla | Club Rotary 92 |
Col·lectiu El Mundo al Reves. Habas Media |
Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona | El Corte 
Inglés | ENINTER Ascensores | Fabregas & Associats Advocats |
FICOMIC | Food Music Management | HC Health COM |
l'Art de Saber Comunicar | Laboratorios Uriach | Luz de Gas |
M3 Perruqueria | M3 Barcelona | Mapfre | MATTEL, SA |
Mercat de Gran Via | Nestlé | NOEL, SA | Norma Comics |
Oriola Abogados | Papers Coma | Peluqueria “La Pelu” |
Puig, SA | Sandwich | Tactil Estudio | Tarpuna Cooperativa |
Tres x3, SA

 |  |

SUPORT I COL LABORACIONS·



Col laboradors públics

Institucions Privades solidàries:

· :
Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya
Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials. Ajuntament de 
Barcelona |
Districte de Nou Barris. Ajuntament de Barcelona |
Direcció General Immigració. Departament de Benestar Social i 
Família. Generalitat de Catalunya |
Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. 
Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya |
Direcció General de Joventut. Departament de Benestar Social i 
Família. Generalitat de Catalunya |
Institut Català de les Dones. Departament de Benestar Social i 
Família. Generalitat de Catalunya |
ADIGSA, Generalitat de Catalunya | Diputació de Barcelona | 
Escola Aiguamarina | Escola Antaviana |
Institut Escola Turó de Roquetes

BANKIA | CAIXABANK | Caritas Diocesana de Barcelona |
Fundació Antoni Serra Santamans |
Fundació Carme y Maria José Godó | Fundació Cottet-Mor |
Fundació Maite Iglesias Baciana | Fundació Ramon Molins |
Fundació Solidaridad Carrefour | Fundación Intervida |
Obra Social “la Caixa” | Obra Social Banca Cívica | 
Obra Social Unnim |
Fundació Pere Tarrés | 
Associació de Veïns i Veïnes del Verdum  | Casal de Barri Verdum |
Pla Comunitari de Verdum – Associació Comunitària

 |

Verdum-roquetes, juny 2013



I JO... QUÈ PUC FER?
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www.facebook.com/fundacio.p.manel

www.twitter.com/FundacioPManel


