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Us presento la memòria
de totes les activitats i
accions que la Fundació
PARE MANEL ha dut a
terme durant l'any 2009.

Amics i amigues, el 2009 ha acabat, i ara, quan
tot just comencem el 2010 és moment de fer la
memòria de la Fundació Pare Manel. Volem
compartir amb vosaltres tot el que hem fet, però
no per autocomplaure'ns, sinó per mirar tot el que
ens queda per fer encara!!!
El 2009 ha estat un any que hem viscut amb
molta intensitat. Un any ple d'activitats amb els
nanos i joves a Verdum-Roquetes, amb iniciatives
noves als centres penitenciaris, amb accions de
captació de fons, amb col·laboracions a entitats i
projectes afins als nostres objectius i amb moltes
coses més.

Com segurament sabreu, el març passat vam
perdre un gran amic, en Pepe Rubianes. Un gran
amic, un lluitador incansable, humà i proper que,
amb un gran sentit de la justícia, sempre va
creure en nosaltres. Ara ens queda la seva
presència, el seu record i també la vida
compartida amb ell. Per ell, especialment, està
escrita aquesta memòria.
Només em queda dir-vos, un cop més, gràcies a
tothom i una forta abraçada,

Un any ple d'agradables sorpreses i també amb
tristes pèrdues.
La nostra Fundació ha rebut diversos premis,
privats i públics. Gràcies per aquests
reconeixements, moltes gràcies. Aquestes
mencions ens ajuden a ser més conscients d'allò
que estem fent i, a la vegada, ens fan d'estímul
per intentar treballar una mica més.

Manel Pousa, pare Manel
President de la Fundació

Un programa diferent
per a cada realitat.

Acció i intervenció social i educativa
de la Fundació
El 2009 ha estat un any ple de projectes i
d'activitats en què la nostra acció s'ha articulat en
cinc grans programes. Tots ells tenen la finalitat
de prevenir situacions d'exclusió i de desigualtat
social i d'acompanyar aquelles persones que
“tenen les coses més difícils...”
A la Fundació Pare Manel treballem des del
seguiment integral i educatiu, oferint atenció
personalitzada des del lleure, des del reforç
educatiu, des de la pràctica de l'esport, des de la
inserció laboral... Així mateix, hem ofert suport a
altres entitats i grups afins a nosaltres i que també
duen a terme projectes d'intervenció social i
educativa amb persones i famílies en risc
d'exclusió social.

Programa de Suport Escolar:
Els projectes d'aquesta línia s'orienten a facilitar el
seguiment i l'adaptació dels infants i adolescents
al procés curricular, millorar les seves
competències i redur la desigualtat d'oportunitats
que experimenten en l'entorn escolar.
? Reforç escolar. CEIP Aiguamarina.
? Taller de lectura.
? Aula d'informàtica.

Programa de Lleure Educatiu:
El lleure és un espai idoni per relacionar-se amb
els infants i joves des de la proximitat i la
complicitat. Amb l'establiment de la relació
afectiva, apostem per l'acompanyament integral
als nens i les nenes i les seves famílies, detectem
situacions de risc, oferim suport i potenciem el
desenvolupament ple de la persona.
? Centre Obert Grup Muntanyès.
? Psicomotricitat terapèutica.
? “La Ludoteca”.
? Espai familiar i ludoteca a Roquetes.
? Activitats amb joves a Roquetes “El Lokal”.

Campanya d'Estiu:
L'estiu és màgic! L'estiu és divertit! A l'estiu cobrim
la major part del dia dels infants i joves de
Verdum-Roquetes gaudint d'activitats de lleure
educatiu i oferint també una alimentació
equilibrada a famílies que pateixen greus
dificultats econòmiques.
? Casal d'estiu a Verdum. CEIP Aiguamarina.
? Colònies i campaments.
? Casal menjador intercultural a Roquetes.
CEIP Sant Antoni Maria Claret.

Programa d'Esport Educatiu:
Amb les activitats vinculades a la pràctica
esportiva es desenvolupen capacitats com ara les
del treball en equip, el valor de l'esforç, la
psicomotricitat i la coordinació física... La pràctica
de l'esport és també un element que facilita les
relacions amb altres persones i grups fora de
l'entorn quotidià més immediat.

Aquestes relacions i capacitats són elements
importants per a la integració social.
? Associació Esportiva Babar.
? Dinamització socioesportiva al CP Joves.
? Acompanyament i dinamització esportiva de
l'equip de futbol sala del DAE-Centre
Penitenciari de Quatre Camins.

Programa d'Inserció Laboral:
Facilitar la inserció laboral de persones en situació
d'exclusió social ha estat la finalitat principal
d'aquests projectes. Els projectes i itineraris
laborals són personalitzats i integrals, i ajuden a
capacitar aquestes persones en l'accés i el
manteniment als llocs de treball.
El 2009, la Fundació ha consolidat una nova
empresa, VARIART 42 SL, on es treballa per la
integració laboral de persones joves
(www.variart42.com) per mitjà de diversos
projectes productius propis.
? Acompanyament en la inserció de joves en
risc d'exclusió social.
? Projecte amARTE: Asociación de
Mujeres Artesanas.
? Projecte OMNIA.

Col·laboració i suport a altres entitats i
projectes
Associacions – projectes:
? Associació Yamuna.
? Justícia i Pau.
? Associació Social i Cristiana de Voluntaris
de Presons.
? Mijac Trinitat Vella.
? Barri Sant Judes. Nicaragua.
? Associació Amigo de El Alto.
? Fundació Pepe Rubianes.
? Associació Gràcia.
? Associació Rusc i Avets.
? Associació Juvenil Tronada.
? Pallapupas.

Beques menjadors i material escolar:
? Col·legi Sant Ferran
? CEIP General Prim
? CEIP Antaviana
? CEIP Sant Antoni Maria Claret
? Col·legi Baró de Viver

Beques activitats esportives:
? UE Cerro Penya Blaugrana Trinitat Vella

Sempre treballant en
xarxa, la millor manera.

La Fundació Pare Manel treballa de manera
coordinada amb una gran xarxa de professionals i
d'entitats i serveis del territori. El treball
transversal i l'acció educativa integral sobre la
població beneficiària fa que la Fundació participi
activament en les plataformes d'intervenció
comunitària de Verdum-Roquetes.

Àmbit de l'esport:
? Fundació Esport Escolar de Barcelona.
? Associació Esportiva Babar.
? Associació AMISI.

Àmbit social:
Àmbit escolar i formatiu:
? CEIP Aiguamarina, CEIP Antaviana,
CEIP Sant Antoni M. Claret
i CEIP Mercè Rodoreda.
? Col·legis Luz Casanova i Sant Ferran.
? IES La Guineueta.
? EAP de Nou Barris i Escola d'Adults Freire.
? UEC Cruïlla.

Àmbit del lleure:
? Associació Grup Muntanyès.
? Associació Esportiva Babar.
? AMPA de les escoles CEIP Aiguamarina,
CEIP Sant Antoni M. Claret,
CEIP Antaviana i AMPA
del Col·legi Luz Casanova.

Àmbit de la inserció laboral
? Associació Solidança.
? Taula laboral de Roquetes i Verdum.

? Serveis Socials i EAIA de Nou Barris.
? Educadors de Carrer de Pistes Antoni
Gilabert i del barri de Roquetes.
? Pla comunitari de Verdum, membre del grup
d'impuls de la comissió socioeducativa i
de la comissió interescolar del barri de
Verdum.
? Pla comunitari de Roquetes, membre
de la comissió del pla educatiu d'entorn
del barri de Roquetes
? Associació AMISI amb l'execució del
Programa MEDES (Mediació intercultural
en l'àmbit escolar) i en el seguiment
individualitzat de joves i adolescents
immigrants que necessiten suport social
per a la seva inclusió en el nou entorn
social i cultural.
? Diagnòstic inicial del projecte “Temps de
barri, temps educatiu compartit” als
barris de Roquetes i Verdum.
? Nou Barris Acull.
? Coordinadora Infantil de Nou Barris.

El nostre equip humà és
un dels nostres pilars...
però no l'únic.

President:
Pare Manel Pousa

Vicepresidenta:

Personal contractat:
Ivan Manzano, José Vea, Sonia Masso, Núria
Luque, Adrià Fabregat, Marta Rodríguez, Dolça
Valero, Esteve Segura i Carles Benito.

Sandra Pardo

Patronat:

Personal Associació Grup Muntanyès:

Dolors Faig, Josep Vallès, Josep Ignasi Pujadas,
Carles Flavià, Salvador Bueno, Joan Tomás, Juan
Uriach, Ignasi Fábregas, Xavier Codina i Ana
Almaraz.

Viky Martínez, Núria Bienvenido, Patricia Bolea,
Natxo Orts, Clara Terradas, Helena Frigola,
Francina Morell, Laia Bascuñana, Antoni Luque i
Ruben Alfredo Beldi.

Secretària:
Dolça Valero

Responsables economia:
Joan Salom, Ramón Solé i BCN Economistes.

El nostre equip humà és un dels nostres pilars...
però el conjunt de persones voluntàries que cada
dia participen en els projectes educatius és un
altre pilar fonamental. Més de 40 persones
col·laboren amb nosaltres directament, i moltes
més ho fan de manera indirecta. Cal reconèixer i
agrair aquesta tasca de les persones voluntàries,
de les persones sòcies, de les empreses, de bars
restaurants, dels mitjans de comunicació, etc.,
que col·laboren amb nosaltres.

Qualsevol moment és bo
per organitzar alguna
cosa, però sempre
pensant en ells.

La Fundació organitza anualment diversos
actes de captació de recursos econòmics per
desenvolupar la nostra acció social.
Els actes es duen a terme gràcies al suport i la
col·laboració de moltes persones i institucions.
A continuació us presentem algunes imatges dels
esdeveniments més importants del 2009:
? Festival: “Rubianes somos todos”.
? 2n Campionat de dòmino per parelles Juan
Muñoz.
? 6è concert The Saturday's a la sala Luz de
Gas.
? Sant Jordi. Venda de llibres a:
? Rambla Catalunya, 15 (Gran Via),
? Rambla (Liceu - Pla de l'Ós),
? Passeig de Gràcia,
? Via Júlia.
? Els Pastorets d'Esplugues.
? Espai Jove Boca Nord.
? Tómbola benèfica.

Els premis sempre són
sorpreses que omplen
d'alegria.

A la Fundació se'ns han atorgat aquest any
diversos premis.
Premis que són importants, que ens omplen
d'alegria, i que encara que no en els esperem, sí
que ens ajuden a ser més conscients d'allò que
estem fent i, a la vegada, ens fan d'estímul per
intentar treballar una mica més.
? Creu de Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya.
? Premis Nou Barris.
? Premis de la Fundació José Tomás.
? Medalla d'Honor de la Ciutat de Barcelona

AQUESTS PREMIS SON
PER TOTS I TOTES,
GRÀCIES!

La feina no es fa sola,
i és per això
que totes les ajudes
són necessàries.
Entitats col·laboradores:

Suport:
Acoa Gestión Empresarial, SL.
AGEM–Mercabarna.
Antonio Puig, SA.
Associació Emprenedors Eix Clot.
Autogran Servet, SL.
Bar Boia, SL.
BCN Economistes.
Bernadí, SL.
Carnisseria Roura.
Centre Cruïlla.
El Corte Inglés
Elecnor, SA.
Filtros Anoia, SA.
Fundació Antoni Serra Santamans.
Fundació Cottet Mor.
Gremi de Forners de Barcelona.
Grup Balanyà.
Nestlé.
Nididi.com.
Nofer, SL.
Oriola Abogados.
Ortodoncia Costa.
Pauta Formació, SL.
Prado de Libarache, SL.
Tejidos Nobeal, SL.
Televisió de Catalunya.
YPO Barcelona.

Departament d'Acció Social i Ciutadania.
Generalitat de Catalunya.
Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de
Barcelona.
Departament de Governació i
Administracions Públiques. Direcció de
Serveis. Generalitat de Catalunya.
Secretaria General de l'Esport. Generalitat de
Catalunya.
Secretaria per a la Immigració. Departament
d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de
Catalunya.
Direcció General d'Atenció a la Infància i
l'Adolescència. Departament d'Acció
Social i Ciutadania. Generalitat de
Catalunya.
Secretaria de Joventut. Departament d'Acció
Social i Ciutadania. Generalitat de
Catalunya.
Institut Català de les Dones. Generalitat de
Catalunya.
Fundació Creatia.
Fundación José Tomás.
Rotary Club Barcelona'92.
Obra Social “la Caixa”.
Caixa Terrassa. Obra Social.
Caixa Catalunya. Obra Social.
Xarxa Habitatge Inclusió. Fundació Caixa
Catalunya.
Bancaja. Obra Social.
Caja Madrid. Obra Social.
Caja Ahorros de Navarra.

ENS

AJUDES?

AJUDA ECONÒMICA
Les accions educatives dutes a
terme en l'atenció a la infància i
la joventut, en el món
penitenciari o en la dinamització
social i comunitària necessiten
un suport específic per poder
continuar desenvolupant-se... el
teu suport.
La teva ajuda econòmica, en la
modalitat que tu escullis, ens
permetrà continuar oferint
acompanyament i oportunitats a
persones que ho necessiten.
Totes les donacions
econòmiques tenen la garantia
de que es destinen directament
als projectes socioeducatius i a
l'acció directa amb les persones.
Per fer aportacions
econòmiques:
Fundació Pare Manel
2100 0907 00 0200059797
A través d'entitats:
? la Caixa. Punts Estrella.
? CAN. Tria el nostre
projecte.
? Bancaja.
Per tenir més
informació posa't
en contacte
amb nosaltres!

VOLUNTARIAT

PATROCINI

Els nostres projectes i accions
són possibles gràcies als
voluntaris. Cada projecte té
voluntaris que regalen el seu
temps i compromís, participant
en la construcció d'un món més
just i integrador. Les persones
voluntàries reben el suport,
l'acompanyament i la formació
dels professionals dels
projectes.
Si ets una persona amb ganes
de fer coses, de formar part d'un
projecte engrescador i pots
aportar la teva experiència i
il·lusió, contacta amb la
Fundació Pare Manel.
Pots fer milions de coses! O
reforç escolar, o voluntariat a
l'estiu, o sortides de cap de
setmana, o entrenaments de
futbol sala, etc.
Els nostres voluntaris tenen des
de 17 fins a 72 anys, orígens
culturals diversos i trajectòries
vitals diferents. Però tots
comparteixen interès per les
persones!
Contacta amb nosaltres per
tenir més informació!

Diverses empreses ja
col·laboren amb la Fundació
Pare Manel i es responsabilitzen
també del seu entorn social
oferint recursos a les persones
en situació de risc social.
Les empreses poden oferir el
seu suport de diverses
maneres:
? Suport econòmic.
Donació periòdica, o
puntual.
? Patrocini d'un projecte.
Implicació concreta de
l'empresa en algun àmbit
específic d'acció social.
? Donació de materials. La
donació de materials
concrets (esportius,
informàtics, alimentaris,
etc.) és també una via de
col·laboració del món
empresarial amb la
Fundació Pare Manel.
Si la vostra empresa està
interessada a col·laborar amb la
Fundació Pare Manel, no
dubteu a posar-vos en
contacte amb nosaltres i us
enviarem tota la documentació
necessària.

www.

paremanel.org

