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acabat el 2010

fem balanç

Amics i amigues, entre les vostres mans teniu
un recull de tot el treball que hem realitzat
durant el 2010... és sempre molt il·lusionant
poder compartir-ho amb tots i totes vosaltres.

Gràcies a tothom i, com sempre, una abraçada.

Manel Pousa, pare Manel
President de la Fundació
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Un any més però no any qualsevol.
Un any de molta feina que hem viscut també
amb molta intensitat.
Amb molta feina perquè és justament en
aquests moments de greu crisi econòmica i
social, quan els col·lectius més vulnerable
pateixen més aquests desajustos.
I també una vivència molt intensa perquè, com
sempre, no hem parat de fer coses. No hem
parat de “muntar històries” amb els nanos i
joves de Verdum-Roquetes, de treballar als
centres penitenciaris, de fer colònies i casals,
de col·laborar amb altres entitats i projectes
amb els que tenim uns objectius comuns i unes
trajectòries també comunes...

Us convido a llegir la memòria de 2010.
Us convido però d'una manera molt especial...
que ho feu de la ma del mateix sentiment amb
el què nosaltres l'hem elaborat, imaginant que
darrera de cada projecte, de cada programa, de
cada activitat, i ha algú, un nen, una jove, una
persona voluntària, un col·laborador... alguna
persona concreta i real que fa que la nostra
feina sigui especial i diferent. Són els nostres
protagonistes amb els que hem volgut i seguim
volent compartir les nostres vides.

l'acció social

i educativa
QUÈ ÉS:
La Fundació Pare Manel – Associació Grup
Muntanyès és una entitat sense afany de
lucre que es va crear per consolidar accions
socioeducatives i de suport a col·lectius en
situació de risc social als barris de Nou Barris
de Barcelona.
La Fundació és també una eina per oferir
suport a entitats, col·lectius o persones
individuals que realitzin accions socials per a
millorar les condicions de vida dels sectors més
exclosos de la nostra societat.

Volem estar al costat
de les persones,
sense donar lliçons
a ningú,
tant sols oferint
una oportunitat a la gent
que està més castigada...
Pare Manel

OBJECTIUS:
Els objectius d’intervenció socioeducativa de la
Fundació Pare Manel són:
 Desenvolupar accions educatives de suport i
seguiment de nens/es, adolescents i joves
en situació de risc social.
 Prevenir actituds i conductes desocialitzants
de la persona.
 Oferir els recursos necessaris que donin
resposta a la problemàtica social d’aquests
col·lectius.
 Potenciar la implicació de tots els elements
positius de la comunitat cap a un treball
comunitari eficaç.
 Oferir un referent alternatiu amb valors i
actituds constructives.
 Inserir social i laboralment a persones que
es troben en situació de privació de llibertat.
 Potenciar les activitats físico-esportives com
a recurs per la socialització de la persona.

LÍNIES D’INTERVENCIÓ:
La Fundació Pare Manel desenvolupa un
conjunt de projectes que s’estructuren en tres
eixos o línies d’acció:
 Atenció i integració de la infància i
adolescència en risc social a través d’una
acció educativa integral: reforç escolar,
activitats de lleure educatiu,
desenvolupament psicomotriu-terapèutic,
pràctica esportiva...
 Acompanyament a la població reclusa als
centres penitenciaris (pràctica esportiva,
acompanyament sociocultural) i oferint una
llar d'acollida temporal.
 Millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral de
joves a través de l’elaboració d’itineraris
individualitzats i la creació d’espais
productius com a recurs pont.
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Tots els projectes tenen el seu funcionament
autònom, però ofereixen una oferta i un recurs
conjunt a nivell de barris.

les persones:
FILOSOFIA DE LA
INTERVENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA:

President:
Manel Pousa, Pare Manel
Vicepresidenta:
Sandra Pardo
Patrons:
Salvador Bueno
Xavier Codina
Ignacio Fabregas
Dolors Faig
Carles Flavià
Rafael Martínez
Natxo Orts
Marta Rodríguez
Juan Tomás
Joan Uriach
Secretària del patronat:
Dolça Valero
Responsables economia:
Joan Salom
Ramón Solé
BCN Economistes

05
memòria 2010 | fundació pare manel

Les línies que marquen la nostra intervenció al
conjunt dels nostres projectes es presenta en
un conjunt de trets identificatius bàsics:
 Partim sempre de la proximitat i del
coneixement del barri, dels seus infants i
dels seus joves.
 La nostra eina educativa bàsica és la relació
personal (el vincle que s’estableix entre
l’educador i l’educand) i el contingut
educatiu que es desprèn d’aquesta.
 Atenem a l’infant i jove en les seves
vessants individual i grupal.
 Ajudem a avançar cap a una autonomia
personal i fomentem la responsabilitat de les
pròpies decisions.
 Considerem la nostra acció educativa com
un element més del conjunt de la xarxa
social i, per això, treballem des de la
dinamització comunitària a dos nivells: des
de la coordinació amb altres entitats tant de
Verdum – Roquetes com de la resta del
districte i des del foment del protagonisme
dels infants i joves en la transformació del
seu barri.
 Partim d’una visió integral de l’infant i jove
actuem sobre allò que l’envolta: família,
escola, lleure, carrer... tenint en compte les
seves necessitats específiques.

estructura

com

ho fem

PROGRAMA DE SUPORT ESCOLAR
Amb l'objectiu de facilitar el seguiment i
l'adaptació dels infants i adolescents al procés
curricular, millorar les seves competències i
reduir la desigualtat d'oportunitats que
experimenten en l'entorn escolar.
Projectes:
 Reforç escolar. Escola Aiguamarina.
 Taller de lectura.
 Aula d'informàtica.

TREBALL DIRECTE:
L'acció social i educativa de la Fundació Pare
Manel, de l'Associació Grup Muntanyès i de
l'Associació Esportiva BABAR s'articula en
sis grans eixos o programes.
Dintre de cada un dels programes, a la vegada,
es desenvolupen diverses accions i projectes
concrets. Des del seguiment integral i educatiu
a les persones, les acompanyem en els seus
processos persones, oferint atenció
personalitzada des del lleure, des del reforç
escolar, des de la pràctica de l'esport, des de la
inserció laboral...

PROGRAMA DE LLEURE EDUCATIU
Amb l'objectiu d'establir una relació afectiva
positiva que permeti fer un acompanyament
integral, tant dels nens i de les nenes com de
les seves famílies, detectem situacions de risc,
oferim suport i potenciem el desenvolupament
ple de la persona.
Projectes:
 Centre Obert Grup Muntanyès.
 Psicomotricitat terapèutica.
 “La Ludoteca”.
 Espai infantil a Roquetes.
 Activitats amb joves a Roquetes-Verdum.

CAMPANYA D'ESTIU
Amb l'objectiu que els 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.

Els projectes donen
respostes a les necessitats
del dia a dia.
És el coneixement del barri,
de la seva gent i de
les seves dificultats el que
ens fa estar al costat
dels que ho tenen més
difícil per tirar endavant.

Projectes:
 Casal d'estiu a Verdum. Escola
Aiguamarina.
 Colònies i campaments.
 Casal menjador intercultural a Roquetes.
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PROGRAMA D'ESPORT EDUCATIU
Amb l'objectiu de facilitar, mitjançant l'esport,
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.
Projectes:
 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
Amb l'objectiu d'ajudar a capacitar a aquestes
persones en l'accés i el manteniment als llocs
de treball es dissenyant projectes i itineraris
laborals personalitzats i integrals.
Projectes:
 Acompanyament en la inserció de joves en
risc d'exclusió social.
 Projecte amARTE: Asociación de Mujeres
Artesanas.
 Projecte OMNIA.

PROGRAMA PRESONS
La reinseció social de persones en situació de
privació de llibertat és un dels reptes de la
nostra societat.

equip humà
L'actiu més important de l'entitat son les
persones que hi formen part. Persones que
participen en els projectes i que contribueixen a
dur a terme les finalitats de la Fundació.
Moltes persones participen directament, ja sigui
en tasques amb els infants i joves, en la gestió,
en el suport i la infraestructura...
L'equip professional és el que garanteix la
forma i la continuïtat dels diferents projectes
que duem a terme.
Personal dedicat a la Fundació Pare Manel a
l'Associació Grup Muntanyès o a
l'Associació Esportiva BABAR.
Hi ha un important conjunt de persones que
realitzen les seves pràctiques professionals a la
nostra entitat. El seu aprenentatge guiat és fruit
dels convenis de col·laboració signats amb les
diferents universitats de Catalunya, centres de
secundària i instituts...
I, finalment, al col·lectiu de gent que participa
amb nosaltres de manera voluntària. Son el
pilar bàsic del funcionament de la nostra feina.
Sense ells i elles , tot això no es podria
realitzar. A cada projecte hi tenim assignat
persones voluntàries que regalen el seu temps i
el seu compromís participant en la construcció
d'un món més just i integrador.
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Projectes:
 Llar Acollida temporal La Rectoria.
 Visites i seguiment personal dintre de les
presons de Catalunya.

les persones:

col·laboració i suport a altres

entitats i projectes
Al 2010 hem col·laborat amb 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.

ENTITATS:








Ajuda'm a Viure.
Associació AMISI.
Associació Dit i Fet.
Associació YAMUNA.
Fundació Justícia i Pau.
Fundació Mambré.
Greenpeace España.

COL·LABORACIÓ PROJECTES:






Activitats esportives Penya Blaugrana Cerro
Trinitat Vella.
Conferències Sant Vicenç de Paul.
Esplai Infantil Tronada.
Premi Diversitat CP Joves.
Reinserció Social a Madrid.
Suport a pis Acollida persones preses.






Colònies Mijac Trinitat Vella.
Llibres escolars.
Pagament Menjadors escolars.
Temes escolars i colònies estiu.



TREBALL EN XARXA:
Creiem fermament en el treball encarnat al
barri, i al barri hi ha molta altra gent que també
fa coses molt interessants... La Fundació està
vinculada a altres entitats, participa en diferents
plataformes de treball social i comunitari a
Verdum-Roquetes així com forma part de taules
de coordinació estable amb altres agents i
professionals del territori.

ÀMBIT DE L'ESPORT





Fundació Esport Escolar de Barcelona.
Associació Esportiva Babar.
Associació AMISI.
Club Atletisme Nou Barris.

ÀMBIT ESCOLAR I FORMATIU








Escola Aiguamarina, Escola Antaviana,
Escola Sant Antoni M. Claret i Escola Mercè
Rodoreda.
Escola Pia Luz Casanova.
IES La Guineueta.
EAP de Nou Barris.
Escola d'Adults Freire.
UEC Cruïlla.

ÀMBIT DEL LLEURE
Associació Grup Muntanyès.
AMPA de les escoles Aiguamarina,
Sant Antoni M. Claret i Antaviana.
 Esplai Tronada.



ÀMBIT DE LA INSERCIÓ LABORAL



Associació Solidança.
Taula laboral de Roquetes i Verdum.
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sensibilització

i captació
Des de la Fundació estem oberts sempre a
iniciatives de col·lectius, entitats o particulars
que pensen en la nostra feina i volen fer-la
arribar a més gent, mitjançant l'organització
d'actes de captació de recursos o de
presentació de les nostres accions.
Així mateix, i durant el transcurs de l'any 2010,
també hem organitzat diversos actes. Alguns ja
estan consolidats i fins i tot la gent espera d'un
any per un altre i d'altres, per contra, han estat
novetat aquest any tenint molt èxit.
El que és més important, però, és saber que
aquest actes es duen a terme gràcies al suport,
la col·laboració i la confiança i implicació moltes
persones o institucions que que creuen i
recolzen la nostra feina

El llistat d'actes més importants durant aquest
2010 és:
 Sant Jordi. Venda de llibres a:
 Rambla Catalunya, 15 (Gran Via),
 Rambla (Liceu – Pla de l'Ós),
 Passeig de Gràcia,
 Via Júlia.
 Guanya't el cel... amb el Pare Manel. 1 de
juny.
 3r. Campionat de domino per parelles Juan
Muñoz. 6 de juny.
 Manel Pousa padrí de la 8ª promoció de
diplomats/des en Treball Social i la 16ª
promoció de diplomats/des en Educació
Social de la Facultat d'Educació Social i
Treball Social Pere Tarrés de la Universitat
Ramon Llull. 17 de juny.
 7è concert The Saturday's a la Sala Luz de
Gas. 18 de novembre.
 Vermut solidari a Malgrat de Mar. 6 de
desembre.
 Campanya de Nadal Solidari. 12 de
desembre.
 Quin és el teu desig per al 211? Heron City
Barcelona. Desembre.
I uns premis que ens omplen d'alegria:
 Premis Socials i Culturals d'Unnim. 4 de
novembre.
 Premi Tàber. Joventut Nacionalista de
Catalunya. 6 de novembre.
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I tot això no seria
possible sense el suport,
la col·laboració i
la implicació de moltes
persones que recolzen
la nostra feina

entitats

compromeses
EMPRESES SOLIDÀRIES:


















Acabats Lloret, SL.
Aduaport, SA.
AGEM–Mercabarna.
Associació Dones Malgrat de Mar.
Azorallom, SL.
Bar Boia, SL.
Baker & McKenzie Barcelona, SLP.
BCN Economistes.
Bearcat, SA.
Bernadí, SL.
Carnisseria Roura.
Centre Cruïlla.
El Corte Inglés.
Elecnor, SA.
Fabregas & Associats Advocats.
Filtros Anoia, SA.
Fundació Cottet Mor.



















Fundació Maite Iglesias Baciana.
Fundació Serra Sentamans.
Gremi de Forners de Barcelona.
Grup Balanyà.
HC Health COM.
JIP Motors, SA.
MM Marnaton 2008, SL.
Nectar Sports, SL.
Nestlé.
Norma Editorial.
Televisió de Catalunya, SA.
Tomas Jansa Cuatrecasas.
Triactive Sports BCN, SL.
Oriola Abogados.
Pauta Formació, SL.
Papers Coma.
Prado de Libarache, SL.

l'acció social i educativa | com ho fem | sensibilització i captació | entitats compromeses

INSTITUCIONS PÚBLIQUES
SOLIDÀRIES:














Departament d'Acció Social i
Ciutadania.,Generalitat de Catalunya.
Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de
Barcelona.
Districte de Nou Barris. Ajuntament de
Barcelona.
Departament de Governació i
Administracions Públiques. Direcció de
Serveis. 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.
ADIGSA.

INSTITUCIONS PRIVADES
SOLIDÀRIES:
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Gràcies per la vostra
confiança!! Des del treball
constant, diari, i des del
saber que contem amb
vosaltres aconseguim
treballar per fer possible
una altra realitat.

