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Amics, Amigues, 
 
 
Us fem arribar la memòria 2008 de la Fundació 
Pare Manel. La nostra és una fundació que 
vetlla pels col�lectius més vulnerables de la 
societat fent especial èmfasi en els infants, 
adolescents i joves dels barris de Verdum i 
Roquetes de Barcelona. A més, 
desenvolupem un programa d’atenció a les 
persones privades de llibertat. 
 
 
La publicació del treball realitzat durant l’any 
2008 té com a objectiu sensibilitzar i 
conscienciar a les administracions públiques i 
als diferents agents socials implicats, en la 
necessitat de combatre entre tots i totes les 
injustícies socials que encara avui dia imperen 
en la nostra societat. És la nostra lluita i volem 
fer-vos partícips. 
 
 
Aquesta memòria recull el conjunt de 
programes que la Fundació ha desenvolupat 
durant el 2008. Esperem sigui del vostre interès.  
 
 
Com sempre, totes les persones que formem 
la Fundació Pare Manel restem a la vostra 
disposició per intercanviar opinions, rebre 
propostes i resoldre possibles dubtes.  
 
 
Agraint doncs la vostra atenció i dedicació, 
rebeu una cordial salutació, 

 
 
 
 
 
 

Manel Pousa, pare Manel  
President de la Fundació 
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ELS PROGRAMES EDUCATIUS: 
 
 
Programa de Suport Escolar: 
Reforç Escolar 
Taller de Lectura 
Aula d’Informàtica 
 
 
 
Programa de Lleure Educatiu: 
Centre Obert Grup Muntanyès 
Psicomotricitat terapèutica 
“La Ludoteca” 
“Projecte Franja” Activitats per adolescents i 
joves a Verdum 
Espai Familiar i ludoteca a Roquetes 
Activitats amb joves a Roquetes “El lokal” 
 
 
 
Campanya d’Estiu: 
Casal d’estiu a Verdum 
Colònies i Campaments 
Casal-menjador intercultural a Roquetes 
 
 
 
Programa Esport Educatiu: 
Associació Esportiva Babar 
Dinamització sòcio-esportiva al CP Joves 
 
 
 
Programa Inserció Laboral: 
Acompanyament a la Inserció de Joves 
amARTE: Asociación de Mujeres Artesanas 
 
 
 
Programa Comunitari i Social: 
Projecte OMNIA  
Projecte d’atenció a persones preses i 
expreses 
 
 
 
Programa 2008 d’ajuts a altres entitats. 
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Programa de Suport Escolar: 
 
 
Reforç Escolar: El projecte ha atès un total de 
47 infants i joves amb problemàtiques socials i 
d’aprenentatge escolar a la primària i la 
secundària. S’ha incidit en les dificultats 
d’adaptació a l’escola en quant als 
coneixements, les actituds i els hàbits de 
comportament, partint sempre de les 
necessitats específiques de cada alumne. 

 
Cost del projecte al 2008: 17.319,60 € 
Patrocinat per: “la Caixa”, oficina 0797 i el Dept.  
d’Acció Social i Ciutadania  

 
 
 
 
 
 
Taller de Lectura: És un espai educatiu de 
descoberta de la lectura per a nens i nenes 
amb necessitats educatives especials. El taller 
es centra en la millora de l’àrea de la lecto-
escriptura com a element de lluita contra els 
alts índex de fracàs escolar. A l’any 2008 van 
participar un total de 12 nens/es. 
 
Cost del projecte al 2008: 6.599,40 € 
Patrocinat per: Fundación Renta 

 
 
 

 
 
 
 
Aula d’Informàtica: A l’Aula es treballa amb 
equips informàtics on els nens/es i joves 
participants poden fer els deures i treballs 
diaris. És un espai educatiu que fomenta 
l’aprenentatge dels diversos programes 
informàtics reforçant els continguts escolars.  
 
Cost del projecte al 2008: 8.812,80 € 
Patrocinat per: el Dept. d’Acció Social i Ciutadania  
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Programa de Lleure 
Educatiu: 
 
 
 
 
 
Centre Obert Grup Muntanyès: És un projecte 
d’atenció educativa en el lleure que atén a 
més de 80 nens i nenes entre els 3 i els 14 anys. 
S’ofereix un espai de respecte, d’autonomia, 
de creixement per als infants i adolescents. 
Des de la relació educativa, els nens/es 
juguen, experimenten i aprenen a ser 
protagonistes del seu espai lúdic. 
 
Cost del projecte al 2008: 72. 390 € 
Patrocinat per: Obra Social “la Caixa”, Caixa 
Sabadell i el Dept. d’Acció Social i Ciutadania  

 
 

 
 
Psicomotricitat terapèutica: S’ha fet una 
intervenció psicomotriu amb 14 infants entre 3 
i 6 anys que pateixen una dificultat en el seu 
creixement i desenvolupament. És una 
tècnica que treballa, partint de la globalitat 
de l’infant, per aconseguir un 
desenvolupament harmònic. 
 
Cost del projecte al 2008: 8.721 € 
Patrocinat per: “la Caixa” oficina 0797 

 
 
 

 
 
“La ludoteca”: Durant l’any 2008 s’han atès 42 

infants entre 3 i 12 anys. És un espai de joc 
tutoritzat amb joguines adequades per a 
desenvolupar la imaginació, la creativitat i la 
convivència.   

 
Cost del projecte al 2008: 16.340 € 
Finançat per: “Serveis Educatius” de la Fundació 
Catalana de l’Esplai 
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“Projecte Franja - entorn educatiu”: Espai 
formatiu i lúdic on la intervenció es centra en 
l’acompanyament educatiu (escolar, 
formatiu i/o laboral) partint de les necessitats 
individuals dels joves: recerca de feina, de 
formació, acompanyaments judicials, sortides 
lúdiques... 
 
Cost del projecte al 2008: 25.362 € 
Patrocinat per:  Fundació Un Sol Món de Caixa 
Catalunya 

 
 
 

 
 
 
 
 
“El lokal” de Roquetes: “El Lokal” és un 
projecte de suport i acompanyament a 
adolescents i joves del barri de Roquetes on 
realitzem tasques educatives de seguiment 
formatiu, laboral i lúdic. L’any passat van 
participar en les diferents activitats 38 joves 
del barri. 
 
Cost del projecte al 2008: 21.900 € 
Finançat per la Fundació Pare Manel. 

 
 
 
 
 
 
“L’espai familiar-ludoteca” de Roquetes: Des 
del setembre de 2008 s’ha creat un espai de 
joc educatiu dirigit a infants entre 2 i 6 anys 
amb la participació de les famílies. El projecte 
incideix en l’educació dels fills i en la relació 
entre persones adultes i infants com a eina 
per a la intervenció. 
 
Cost del projecte al 2008: 4.204 €  
Finançat per la Fundació Pare Manel. 
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Campanya d’Estiu: 
 
Casal d’estiu a Verdum: El projecte 
s’emmarca dins el període de les vacances 
d’estiu i oferim als infants i joves que, per 
diverses situacions queden desatesos/es, una 
alternativa lúdica i educativa durant el mes 
de Juliol. A l’any 2008 el casal es va fer al CEIP 
Oriol Martorell i van participar un total de 93 
infants i adolescents.  
 
Cost del projecte al 2008: 29.470 € 
Patrocinat per: Districte de Nou Barris. 

 
 
 

 
 
 
Colònies i campaments: Durant l’última 
setmana de juliol, 55 nens/es entre 3 i 10 anys 
que participen habitualment de les activitats 
de la Fundació Pare Manel, van marxar a 
Figueres, a la Casa de Colònies Can Tallada. 
Els més grans (34 nois/es de 10 a 14 anys) van 
anar d’acampada a Queralbs. 
 
Cost del projecte al 2008: 19.427 € 
Patrocinat per: Districte de Nou Barris.  

 
 
 

 
 
 
Casal-Menjador intercultural: Al casal  van 
assistir 110 nens i nenes del barri de Roquetes 
que habitualment passen gran part del mes 
d’agost jugant al carrer. El 80% dels 
participants són nens/es d’origen immigrant. El 
casal els hi dóna la possibilitat de ser 
acompanyats per adults en el seu temps de 
lleure, alhora que els ofereix poder menjar 
cada dia. 
 
Cost del projecte al 2008: 36.520 € 
Patrocinat per: “la Caixa”, oficina 0907 
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Programa d’Esport Educatiu: 
 
 
Escola de Futbol Sala (AE BABAR): és un 
projecte que, a través de la pràctica del 
futbol sala, posa l’èmfasi en el foment de 
relacions constructives utilitzant l’esport com a 
eina educativa i socialitzadora. Hi participen 
un total de 126 nens en les diferents 
categories inscrites en el Consell Escolar. 
L’Associació compta amb tres equips 
federats. Es treballa en coordinació amb les 
AMPA’s de les escoles CEIP Sant Antoni Mª 
Claret, CEIP Antaviana i CEIP Aiguamarina. 

 
Cost del projecte al 2008: 23.560,00 € 
Col�labora: Consell Català de l’Esport  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dinamització sòcio-esportiva al CP Joves: 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. Es 
realitzen també activitats educatives per 
facilitar la integració social i laboral en la seva 
reincorporació a la societat.  
 
Cost del projecte al 2008: 32.825,00 € 
Patrocinat per: Departament de Justícia 
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Programa d’Inserció Sociolaboral: 
 
Acompanyament a la Inserció de Joves en 
risc d’exclusió social: El projecte aborda 
l’accés al mercat de treball de joves amb 
baixa ocupabilitat a partir d’un 
acompanyament personalitzat, integral, 
intensiu i estructurat al voltant del projecte 
professional de cada jove. La millora de la 
ocupabilitat i de la seva inserció laboral es 
dóna al llarg d’un itinerari que comporta 
accions de formació individuals i grupals. 
Durant el 2008 han estat objecte d’aquest 
acompanyament un total de 16 joves entre 
16 i 24 anys. 
 
Cost del projecte al 2008: 41.936 € 
Patrocinat per: Caja Madrid i Caixa Manresa 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projecte amARTE  
(Asociación de Mujeres Artesanas): Neix per 
afavorir la integració social i laboral de les 
dones joves del barri de Verdum i Roquetes 
que, per la seva problemàtica específica, 
pertanyen a col�lectius en situació de risc 
d'exclusió i marginació social. El taller 
s’especifica en l’estampació de tèxtils, i la 
producció es ven en fires i mercats. El catàleg 
es pot trobar a la web de la Fundació.  
 
Cost del projecte al 2008: 28.570 € 
Patrocinat per: Caixa Terrassa i l’ICD 
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Programa Comunitari i Social: 

 

El punt OMNIA: L’Òmnia és un 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.  

Durant el 2008 han passat pel punt un total de 
438 persones de diferents edats, nacionalitats, 
nivells acadèmics, etc. 
 
Cost del projecte al 2008: 32.369 € 
Finançat per la Generalitat de Catalunya 

 
 
 

 
 
Projecte d’atenció a persones preses i ex-
preses: El projecte té tres eixos d’actuació:  
 
- L’acompanyament individual a l’interior de 
les presons (visites, relació telefònica, suport 
econòmic, seguiment de la situació judicial). 
Durant el 2008 s’han fet més de 150 visites a 
diferents persones. 
 
- La integració de joves de Centres 
Penitenciaris en algunes de les activitats de 
lleure de la Fundació com a mesures 
alternatives a les penes de privació de 
llibertat. Al 2008 han col�laborat 9 persones.    
 
- Llar “La Rectoria”: Vivenda destinada a 
persones expresses que, ni disposen d’una 
situació vital “normalitzada” ni d’entorn 
familiar que els pugui acollir. Durant el 2008 
han passat 19 persones.  
 
Cost del projecte al 2008: 27.630 € 
Finançat per la Fundació Pare Manel. 
Col�labora: Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de l’Obra 
Social de Caixa Catalunya 
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PROGRAMA 2008 D’AJUTS A ALTRES ENTITATS 
SOCIALS: 
 
 
Associació AMISI: 520€  
L’Associació AMISI, Associació per a la 
Mediació Intercultural i Social amb 
Immigrants i desenvolupa projectes d’acció 
social i educativa posant en pràctica eines 
de mediació intercultural i de foment de les 
competències interculturals.  
 
 
 
Associació Yamuna: 400€  
L'Associació Yamuna d'Ajut a la Infància és 
una organització no governamental per al 
desenvolupament (ONGD) i treballen 
bàsicament per assegurar la integració 
familiar dels infants i adolescents de 
Madagascar i de l'Índia, dotant-los dels 
medis necessaris per a que gaudeixin d'una 
vida digne. 
 
 
 
Associació Gràcia (padre Elías): 2.620€  
L’Associació Gràcia és una organització 
sense ànim de lucre, l’objectiu de la qual és 
oferir una vertadera oportunitat a les mares 
i als nens que es troben en situació límit a la 
nostra ciutat, tot oferint-los un lloc on 
puguin viure dins un marc estable, mentre 
aconsegueixen treball i s’adapten al seu 
nou entorn. 
 
 
 
Enrique de Castro: 2.500€  
L’Enrique de Castro porta més de trenta 
anys dedicats als més desfavorits. El mossèn 
madrileny actualment treballa amb joves i 
amplis grups de marginats a la parròquia 
de San Carlos Borromeo al barri d'Entrevías 
a Madrid. Entorn seu es reuneixen col�lectius 
com Mares contra la Droga o la 
Coordinadora de Barris de Madrid. 
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Obra Social Santa Lluïsa de Marillac (Sor 
Genoveva): 2.500€  
L’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac és un 
programa d’Integració Social adreçat a 
persones sense recursos en situació d’exclusió 
social. Entre d’altres projectes, gestionen un 
Menjador Social, el Centre de Dia, un Centre 
d’Estada Limitada per a homes convalescents 
sense llar, el Servei d’Acollida i Orientació i 
diversos pisos compartits. 
 
 
 
Etiòpia – Padre Juan Núñez: 2.500€  
Missioner combonià que des de fa molts anys 
treballa a una de les regions més pobre 
d’Etiòpia (a la selva), recollint nens/es i 
adolescents sense llar i/o amb moltes 
carències. 
 
 
 
Pallapupas: 461,70€  
Pallapupas és una associació, sense ànim de 
lucre, que treballa a hospitals i centres 
sòciosanitaris per a millorar la qualitat de vida 
dels infants, joves i ancians malalts i estar 
presents en el processos mèdics dolorosos per 
alleugerir-los. 
 
 
 
Menjadors a Nicaragua: 500€ 
La Carmen Vendrell ha viscut molts anys a la 
ciutat de Managua, Nicaragua. Allà ha vetllat 
pels drets dels infants més 
desafavorits(alimentació, higiene, 
escolaritat...). Amb aquest petit suport s’han 
finançat diverses beques de menjadors i 
d’estudis primaris dels nens i nenes del barri de 
Sant Judes.  
 
 
 
Associació Juvenil Tronada: 8.000€ 
L’Associació Juvenil Tronada treballa amb la 
infància i l’adolescència en situació de 
vulnerabilitat dels barris del Turó de la Peira i 
Can Peguera. L’Associació gestiona diversos 
projectes com el casal infantil, el reforç 
escolar, el projecte d’acompanyament a 
joves al carrer, etc. 
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EL TREBALL EN XARXA: 
 
 
La Fundació Pare Manel treballa en 
coordinació amb una gran xarxa de 
professionals que realitzen, de forma directa o 
indirecta, intervenció amb la població amb la 
qual nosaltres tractem. D'aquesta manera es 
pretén donar un tarannà global a qualsevol 
acció que es faci.  
 
 
 
Àmbit escolar i formatiu: 
• CEIP’s Aiguamarina, Antaviana i Sant 

Antoni Mª Claret,  
• Escoles Luz Casanovas i San Ferran,  
• IES La Guineueta,   
• EAP de Nou Barris i Escola d'Adults Freire 
• UEC Cruïlla 
  
 
 
Àmbit social: 
• Serveis Socials i EAIA de Nou Barris,  
• Educadors de Carrer de Pistes Antoni 

Gilabert i del barri Roquetes,  
• Plans Comunitaris de Verdum (Membre 

del grup d’impuls de la comissió 
socioeducativa i de la comissió 
interescolar del barri de Verdum) i 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 a 
l’àmbit escolar) i en el seguiment 
individualitzat de joves i adolescents 
immigrants que necessiten suport social 
per a la seva inclusió al nou entorn social i 
cultural.  

 
 
 
Àmbit del lleure: 
• Associació Grup Muntanyès,  
• Associació Esportiva Babar.  
• AMPA’s de les escoles CEIP Aiguamarina, 

CEIP Sant Antoni Claret, CEIP Antaviana i 
AMPA Luz Casanovas. 
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L’EQUIP DE LA FUNDACIÓ: 
 
 
President:  
Pare Manel Pousa 
 
 
Vice-presidenta:  
Sandra Pardo 
 
 
Patronat:  
Dolors Faig, Josep Vallès, Josep Ignasi 
Pujadas, Carles Flavià, Salvador Bueno, Joan 
Tomás, Juan Uriach, Ignasi Fábregas, Xavier 
Codina i Ana Almaraz.  
 
 
Secretària:  
Dolça Valero 
 
 
Responsables Economia:  
Joan Salom, Ramón Solé i BCN Economistes 
 
 
Personal contractat:  
Ivan Manzano, Jose Vea, Sonia Masso, Noe 
Bardés, David Garcia, Dolça Valero, Adrià 
Fabregat i Núria Luque 
 
 
Personal Associació Grup Muntanyès:  
Ferran Martínez, Viky Martínez, Oihane 
Donnellan, Helena Frigola, Núria Bienvenido, 
Francina Morell, Ivonne de Carlo, Àlex Ayaso i 
Laia Bascuñana  
 
 
 
Volem fer especial esment i agrair la 
col�laboració de tots els voluntaris/es que 
destinen part del seu temps lliure al 
desenvolupament d’aquestes accions 
educatives,  a restaurants, bars, sales de 
Barcelona que participen en la difusió de la 
Fundació Pare Manel, al conjunt de socis 
(més de 90 persones) que col�laboren amb 
aportacions econòmiques i als mitjans de 
comunicació que s’impliquen en fer conèixer 
l’entitat i les nostres accions als ciutadans i 
ciutadanes. Tots ells formen part d’aquest 
equip que dia rere dia construïm la Fundació 
Pare Manel.  
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DADES ECONÒMIQUES:  
 
INGRESSOS 
 
A l’any 2008, la Fundació Pare Manel ha 
obtingut uns ingressos per valor de 
306.947,31€. Aquests es distribueixen en 
diferents conceptes, prenent rellevància els 
donatius privats i els guanys aconseguits amb 
els actes de patrocini (bàsicament amb el 
Festival “Guanya’t el cel amb el Pare Manel”).  
 
Posem també de manifest la consolidació 
dels ingressos públics gràcies al conveni que 
es va signar al 2007 per tres anys amb el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania.  
 
La distribució en conceptes és la següent: 

 
 
ACTES DE PATROCINI: 

 
“SPAMALOT”:  
Es van oferir 500 entrades 
d’aquest musical creat i 
dirigit pel Tricicle en 
benefici de les accions 
educatives de la Fundació 
Pare Manel. Agraïm 
sincerament aquesta 
col�labo-ració. 
 
 

I Campionat de Dòmino Juan Muñoz:  
El diumenge 30 de març de 2008 es va 
celebrar el primer campionat de dòmino per 
parelles organitzat pels nostres amics de 
Cadaqués. Va ser un èxit pel que fa a la 
participació i col�laboració dels assistents.  

20%

22%

34%

24%

Fonts públiques Fonts priv ades

Socis Actes de Patrocini
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FESTIVAL Guanya’t el Cel amb el Pare Manel:  
 
Enguany va ser el XII 
festival al teatre Tívoli 
amb la participació de 
molts artistes que ja són 
habituals  col�labo-
radors  de la Fundació. 
L’artista i pintor Xavier 
Mariscal va ser el 
creador del cartell de 
la funció. A tots ells, i a 
vosaltres que vau venir, 
moltes gràcies. 
 

 
V Festa a la Sala Luz de Gas: 

 
The Saturday’s 
amb la col�la-
boració del Luz 
de Gas van 
tornar a oferir-nos 
una gran festa. 

 
 
DESPESES 
 
A l’any 2008, la Fundació ha invertit en el 
conjunt de projectes i accions un total de 
298.536,72€. Aquestes despeses es desglossen 
en els següents conceptes: 

 
 

24%

1%

1%

5%

40%

1%

28%
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Materials (educatius i fungibles)
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AGRAÏMENTS: 
 
 
Col�laboradors: 

 
• Departament d’Acció Social i Ciutadania 
• Institut Català de les Dones 
• Consell Català de l’Esport 
• Ajuntament de Barcelona 
• Xarxa d’Habitatge d’Inclusió 
• Fundació Un Sol Mon (Caixa Catalunya) 
• Obra Social Caixa Terrassa 
• Obra Social Caixa Sabadell 
• Entitats financeres territorials de “la Caixa” 
• Obra Social “la Caixa” 
• Bancaja 
• Obra Social Caja Madrid  
 
 
Suport: 
 
• AGEM - Mercabarna 
• Autogran Servet SL 
• Bar Boia SL 
• Bernadí SL 
• Brick Vallès SL 
• Carnisseria Roure 
• Centre Cruïlla 
• Criskial SL 
• EMBÚN & González Associats 
• Fundació Antoni Serra Santamans 
• Fundació Aspassim 
• Fundació Cottet - Mor 
• Fundación Renta 
• Gremi de Forners de Barcelona  
• Grup Balanyà 
• JIP Motors 
• Joieria Rabat (Flash d'Or SL) 
• Motorpress Ibérica SL 
• Nestlé 
• Nofer SL 
• Oriola Abogados 
• Parc d'Atraccions Tibidabo 
• Parcs i Jardins de Barcelona 
• Pauta Formació SL 
• Tejidos Nobeal SL 
• Televisió de Catalunya 
 
 
 


