Qui som?

La fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella, és una fundació sense ànim
de lucre que des de fa més de 30 anys té per objectiu, realitzar una
acció compensadora i preventiva amb la infància, acollint i atenent
preferentment mitjançant activitats educatives de temps de lleure, a
aquells nens i nenes que per diferents motius es troben amb necessitats econòmiques, socials o familiars especials.
El Moviment Coordinat fou fundat per Mn. Frederic Bara, el 1981 a la
ciutat de Reus i es va constituir com a Fundació el 2002.
Aquesta fundació està gestionada per una junta de patrons, provinents de diferents àmbits socials de la ciutat i amb una responsable
de les Filles de la Caritat que té cura de la direcció i coordinació dels
diferents programes educatius i formatius.
Comptem amb professionals i amb l’ajut de voluntaris i voluntàries
que fan possible la seva tasca.

Què fem?

Acollim i atenem a nens i nenes entre els 4 i 16 anys, amb escassos
recursos socioeconòmics i amb estructures familiars carencials.
En el temps de lleure dels infants, els hi oferim un espai, on mitjançant activitats educatives, els acompanyem en el seu creixement com
a persona.

Perquè ho fem?

Perquè reconeixem el valor de tota persona i creiem que és essencial
pels infants més desafavorits proporcionant-lis un arrelament al país
que els acull. Els acompanyem en el procés del seu creixement fent a
la vegada prevenció i promoció de la seva personalitat.
Generem relacions d’afecte, d’acceptació, de comprensió, d’empatia
i respecte vers la seva persona, al seva cultura, els seus orígens i les
seves famílies.

Per a qui ho fem?

Apostem per la qualitat humana i professional de la nostra tasca, dirigida a tots els nens i nenes de 4 a 16 anys, del país o nouvinguts, que
vivint i estant escolaritzats a Reus aposten per un futur compartit i integrat a la nostra ciutat, independentment de la seva religió o cultura,
ètnia i origen.

Vols ser
voluntari?

Contacte

C/ Racona 3-5
43201 Reus · Tarragona
T: 977 345 456
e-mail: fundaciomnfbara@yahoo.es
web: www.fundaciobara.org

vine,
informa’t,
participa
El Centre Obert podem ser tots!

Dissabte 4 d’'octubre

A partir de les 6 de la tarda a la Plaça del Teatre

Portes obertes

Coneixeràs les instal·lacions, veuràs exposats els treballs dels nens, gaudiràs d’un audiovisual perquè els nostres programes educatius i de temps
lliure formen al nen per acompanyar-lo en el seu creixement
com a persona. Rebem cada tarda nens de 4 a 16 anys que es
troben en situacions de necessitat.
Organitza: Fundació M.F.B.
Col·labora: Fundació Reddis i Fundació Margarita Bocio.
A partir de les 6 de la tarda

La Bicicleta Solidaria
Centre Obert, Esplai i Casal d’Estiu per a nens de 4 a 16 anys
Programa d’Acollida a les famílies a traves dels projectes.
Programa de voluntariat.

Hem preparat tot un seguit d’activitats perquè
ens coneixis, hi participis, ens ajudis,...

Dijous 2 d'’octubre

A les 9 de la nit al teatre Bartrina

El Concert d’Obrim Somriures

Amb Joan Masdeu, Gerard Marsal i Olga Pes, Kandy y los que son,
Les Lloques, Miquel Vilella, Xavier Macaya i la Colonia.
Presentat per Gerard Martí
Vine i fes una aportació de 5 euros i ajudaràs a desenvolupar esmorzars
i berenars infantils, activitats de reforç i esbarjo, programes com l’Escola de Pares, l’Espai biblioteca per infants i formació del voluntariat.
Al vestíbul del teatre recollirem material escolar com es ara folis, plastilina de colors,… per les activitats dels infants i a banda del donatiu de
l’entrada, també pots col·laborar amb la fila zero.
nº compte 2100 0227 11 0200294844
Organitza: Fundació M.F.B.
Col·labora: Tots el cantants, el presentador del concert i la Regidoria de Benestar Social.

Tens una bici i no la fas servir? Ens la portes i nosaltres
la posarem a punt perquè un dels nostres programes
es un Taller de bicicletes pels nois més grans del Centre Obert per fer un primer tast del món laboral.
Ja la tenim a punt de pedalar. Aquella persona que la necessita per anar a treballar, per anar a l’escola, per gaudir-la, la podrà
adquirir fent un donatiu del cost de la bicicleta i amb un descompte de
5 euros, que servirà per comprar aliments o productes d’higiene i neteja de
primera necessitat. + informació a www.infobicicamp.org
Perquè un dels nostres programes de forma quinzenal proporciona a
les famílies dels nens un lot d’aliments.
Organitza: Fundació M.F.B.
Col·labora: Bicicamp.
A les 6 de la tarda

Festa d’elements festius de l’Obrim Somriures

Plantada i posterior cercavila amb la participació dels Diables de Reus,
El ball de Cavallets, el Bou de Reus, la Cucafera de l’escola Ganxets,
els nanos la Blanca i el Fort de la urbanització Blancafort, la geganta
Roser de la parròquia del B. Sant Josep, els gegants del barri del Carme, i els gegants del Institut Pere Mata, amb l’acompanyament musical
dels Grallers Pentagralla, dels Grallers Aula de Sons i la banda del Pare
Manyanet. Recorregut: plaça Teatre, carrers Abadia, Major, Jesús, plaça
Bases, carrer Galera, plaça Mercadal, carrers Galanes, Pujol, Hospital, Peixateries, plaça Sant Pere, carrer Abadia, plaça Teatre.
Perquè un dels nostres programes es l’Esplai del dissabte on es treballa el coneixement del seguici festiu de Reus.
Organitza: Fundació M.F.B.
Col·labora: Tots els grups i colles participants.
Acabarà amb un

Berenar de coca i xocolata

Per els nens i nenes que participin a l’acte, gentilesa de
les pastisseries de Reus, Poy, Soler i Pont, Padreny, Mare
Molas, Caelles, Maika i Forn Alpa perquè en tots els nostres programes hi ha un àpat diari, sigui un berenar o un
esmorzar. Pots col·laborar portant-nos productes bàsics per la
higiene personal i de la llar.
Organitza: Fundació M.F.B.
Col·labora: pastisseries de Reus, Poy, Soler i Pont, Padreny, Mare Molas, Caelles,
Maika i Forn Alpa.

Diumenge 5 d'’octubre

A les 11 del mati ens trobem a la Plaça Baluard per fer una

Pedalada urbana

Si vols provar la bicicleta que has adquirit o la portes de casa, vine i
pedalarem uns vuit kilòmetres per arribar-nos fins el barri del Antic
Velòdrom. Et pots inscriure a la web, www.fundaciobara.org, i el dia
de la pedalada fer una donació de 2 euros que farem servir per comprar productes bàsics d’alimentació com el sucre i l’oli perquè l’Esplai d’estiu i tots els nostres programes s’encaminen vers l’atenció
integral de les persones.
Organitza: Fundació M.F.B. i Bicicamp.
Col·labora: Associació de Veïns Antic Velòdrom.

tria,
remena,
participa

El Centre
Obert podem
ser tots!

Pots col·laborar econòmicament
fent un ingrés al compte
nº 2100 0227 11 0200294844,
fent una donació de productes d’higiene
i material escolar i com a voluntari.

