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GRÀCIES PER DONAR
8.217 OPORTUNITATS

AJUDA’LS A CRÉIXER

Els projectes “Ajuda’ls a créixer”, de la Fundació Pere Tarrés, garanteixen que milers de nens i nenes i joves de Catalunya de famílies amb dificultats socioeconòmiques puguin participar en activitats de lleure durant tot l’any: als centres socioeducatius, a les colònies escolars i a les
colònies i casals d’estiu.

Segons dades de Càritas, el 80% de les persones que van ser pobres durant la seva infància
ho continuen sent d’adults, és a dir, que 8 de cada 10 infants continuen patint dificultats socioeconòmiques quan arriben a la majoria d’edat.
Davant d’aquesta situació, la Fundació Pere Tarrés treballa per contribuir que el 20% restant
d’aquests nens i nenes, és a dir, les persones que aconsegueixen sortir del cercle de la pobresa
quan són adultes, sigui superior. I ho fem oferint-los des de ben petites espais de lleure educatiu
que els permetin desenvolupar-se en un entorn normalitzat i positiu, lluny de les preocupacions
diàries a què s’han d’afrontar les seves famílies, i donant-los l’oportunitat de créixer amb els
mateixos aprenentatges i habilitats que la resta d’infants.
En aquest sentit, a continuació detallem totes les activitats i projectes que hem realitzat el 2018
amb aquest objectiu i que han beneficiat un total de 8.217 infants: concessió de beques per
anar de colònies a l’estiu i durant el curs escolar; acompanyament educatiu i emocional a través
d’una xarxa de prop de 30 centres socioeducatius; i suport i atenció a les famílies d’aquests
nens i nenes, els seus principals referents.

compromís

educatiu
i social

Alhora, també hem contribuït a donar resposta a situacions i emergències socials davant les
quals ens hem sentit interpel·lats a prendre-hi part, com és l’atenció i l’acollida de joves migrants que han arribat sols a Catalunya, i l’acompanyament a dones embarassades en situació
vulnerable que no compten amb suport social o familiar.
En definitiva, hem continuat i continuarem treballant al costat dels col·lectius més vulnerables,
una iniciativa que no podríem dur a terme sense el suport de cada vegada més particulars, entitats i empreses. La suma de cadascuna de les seves aportacions ha fet possible totes aquestes
activitats i, el que és més important, que haguem pogut ampliar la nostra acció i acompanyar
més infants i joves.
Per tot això, volem agrair sincerament el compromís i la confiança mostrada per tots els
nostres col·laboradors i donants. Gràcies en nom de tots els infants i joves, i les seves famílies.

CENTRES SOCIOEDUCATIUS:

3.768 infants

La realitat
que volem

CANVIAR

COLÒNIES ESCOLARS:

417 infants

COLÒNIES I CASALS D’ESTIU:

4.032 infants

El nostre compromís
Garantir els drets dels infants recollits a la Declaració
Universal dels Drets de l’Infant
Evitar la cronificació de situacions d’exclusió social
Garantir la igualtat d’oportunitats de tots els infants
Treballar per la prevenció de situacions de risc en la
infància
Educar en el lleure com a via d’inclusió social
Millorar les capacitats socials i educatives dels infants
en situació vulnerable

La Fundació Pere Tarrés té una xarxa de 26 centres adherits -un més que el 2017-, que treballen cada dia amb l’objectiu que tots els nens i les nenes, independentment del seu origen i
condició social, puguin desenvolupar-se en l’àmbit humà, emocional i competencial perquè, en
un futur, puguin gaudir d’una vida feliç i plena.

2.785 infants

Gestionats per la Fundació Pere Tarrés

_ Badalona					
_ Barcelona
_ Cornellà de Llobregat
_ Hospitalet de Llobregat
_ Lleida

23 Centres adherits
_ Sabadell
_ Sant Adrià del Besòs
_ Sant Boi de Llobregat
_ Sant Vicenç dels
Horts

_
_
_
_

Terrassa
Tortosa
Vic
Mallorca

*Centre Socioeducatiu Poblenou; Centre Socioeducatiu Poble-sec; Associació Educativa Integral del Raval; Associació Esplai l’Esquitx; Casal de Joves Calassanç; Fundació Joan Salvador Gavina; Fundació Social del Raval; Fundació Mans a les Mans; Centre d’Esplai Infantil i Juvenil Gavina; Associació Educativa Nou Quitxalles; Centre Obert
Eixample Fundació Privada Viarany; Associació Educativa Itaca; Casal “Al Vent!” - Fundació La Vinya; Associació
Centre Educatiu Esclat; Associació Educativa Can Palet; Associació Juvenil Esquitx; Associació Juvenil Barnabitas;
Centre d’Esplai Semilla de Trigo; Centre Diari Sant Josep; Grup Colònies Ca n’Anglada; Centre Obert i d’Esplais
Bocins Fundació La Vinya; Fundació Carles Blanch - Centre Sant Jaume; Casal Claret; Centre Obert Pare Palau;
Grup d’Esplai Blanquerna i Centre Socioeducatiu Can Tàpera.

centres
socioeducatius

21 Centres oberts municipals
Gestionats per la Fundació Pere Tarrés

12 Municipis

Situats a: Pineda de Mar, Mataró, Montcada i Reixac, Sabadell, Olesa de
Montserrat, Molins de Rei, Cervera, Guissona, Collbató, Abrera i Barcelona.

Reforç
escolar

Activitats de
lleure educatiu

Pràctica d’hàbits
saludables

JAVIER DE FRUTOS, coordinador i educador del Centre Socioeducatiu Pare Palau
La nostra és una acció de futur. De no renunciar al futur; a un futur millor. D’ajudar a construir-lo. De
participar en la comunitat. De sumar esforços. De no acceptar que les coses no poden canviar; que
no poden canviar a millor.
De creure que tots aquells infants i joves amb els quals treballem, amb els quals compartim i convivim mereixen formar part d‘aquest futur com a protagonistes. És una acció per a ells i per a nosaltres.
Per a un món millor.

Treball
emocional

Altres àmbits de treball,
en funció de les necessitats del
barri i de les famílies de cada centre:
Orientació laboral per a joves

Alfabetització de les famílies

... A més a més ...

755 Infants

El treball educatiu dels centres:

26 centres

3 Centres propis
Treballant a...

CENTRES SOCIOEDUCATIUS

4 Programes promoguts per altres entitats
socials i gestionats per la Fundació Pere Tarrés

228 Infants

3 Municipis

Situats a: Barcelona, Hospitalet de Llobregat i Mataró

Atenció psicopedagògica a les
famílies i als infants

YOUSSEF OUMOU, estudiant de 4t d’ESO
(va arribar a Catalunya el desembre del 2017 amb la seva família, sense conèixer
l’idioma. De seguida es va adaptar al centre socioeducatiu).

Suport a famílies amb fills
menors de 3 anys sense xarxa
familiar (espai familiar)

M’agrada venir al centre perquè hi tinc amics i amigues i perquè m’ajuden a fer els deures. Des que
vaig arribar sempre m’han ajudat molt. M’agrada estar aquí. Hi he trobat bons amics i professors.

CENTRES SOCIOEDUCATIUS

CENTRES SOCIOEDUCATIUS
Necessitats cobertes 2018

Projectes destacats del 2018

EN ESPÈCIE
Les donacions en espècie que hem rebut per part d’empreses i entitats han permès millorar la qualitat de l’acció social i educativa realitzada pels centres socioeducatius:

SUPORT A INFANTS AMB TRASTORNS D’APRENENTATGE

MÉS ATENCIÓ A LA SALUT BUCODENTAL

Amb la col·laboració de la Fundació Diverse Learning, s’ha iniciat una prova pilot al
Centre Socioeducatiu Poblenou per aplicar diferents tècniques de treball a nens i
nenes que presenten trastorns d’aprenentatge, com ara dislèxia o dèficit d’atenció.
L’objectiu és oferir-los un suport individualitzat per millorar les seves capacitats de
lectura i comprensió.

S’ha ampliat el nombre d’infants que han rebut atenció bucodental, gràcies a la
col·laboració d’ADE i l’Hospital de Nens de Barcelona. En concret, el 2018 s’ha fet
una revisió a 290 nens i nenes de 7 centres socioeducatius, dels quals 77 han precisat tractament mèdic.

Material escolar
i d’oficina

Joguines

Aliments per
als berenars

Equipaments
informàtics

Llibres i contes

Productes higiènics

En molts casos, aquestes donacions s’han aconseguit gràcies a recaptes interns promoguts per treballadors
de les empreses, com és el cas de Zurich (material escolar); Tusgsal (raspalls i pastes de dents); Decathlon
Logistics El Prat (material de lleure i esportiu) o HP (roba i productes higiènics), entre d’altres.

ECONÒMIQUES
Els centres han continuat rebent el suport important de l’Obra Social “la Caixa” a través del programa Caixa ProInfància, que pretén facilitar oportunitats i acompanyament a infants i joves a
través del treball educatiu realitzat fora de l’escola.
El programa CaixaProinfancia afavoreix el desenvolupament de les competències dels infants, els adolescents i les seves famílies. Implementa un model d’acció social i educativa integral, que contribueix a millorar les oportunitats de la infància i les seves famílies, i a sensibilitzar
i mobilitzar la societat.

ACOMPANYAMENT A DONES EMBARASSADES

FORMACIÓ DIGITAL PER A JOVES

El Centre Socioeducatiu Poblenou ha posat en marxa un espai adreçat a dones
embarassades i les seves parelles, en situació de vulnerabilitat social, perquè puguin
compartir els seus dubtes sobre la maternitat, les seves pors i els seus neguits i les
seves alegries. L’objectiu és oferir-los el suport que no tenen en el seu context familiar o social i afavorir una criança positiva al futur nadó.

Un total de 40 joves de 3 centres socioeducatius s’han beneficiat del projecte educatiu
“Ambaixadors i ambaixadores Maker (creadors)”, impulsat pel FabLab de Barcelona
i la Fundació Pere Tarrés, que pretén que infants i adolescents en situació vulnerable
desenvolupin el pensament creatiu i l'actitud emprenedora en l’àmbit digital. L’objectiu
final és que s’empoderin i facin front als reptes que la societat del futur els depararà.

Durant el curs 2017-2018, la Fundació Pere Tarrés va executar 399.952,98e procedents
d’aquest programa, un import inferior als darrers anys a causa d’un canvi en el procediment
de concessió de les ajudes per part de Caixa Proinfància. Fins ara, es concedia la totalitat de
l’import a la Fundació Pere Tarrés, la qual el gestionava per als diferents centres adherits que
en formen part. Amb el canvi de procediment, a partir del curs 2017-2018 la Fundació Pere
Tarrés només gestiona el programa Caixa Proinfància per als centres socioeducatius propis i
no per als centres adherits, que ho fan de forma directa.

La presència de la Fundació Pere Tarrés a Mallorca es va iniciar el 2016 per impulsar l’acció
dels centres d’esplai de l’illa. Paral·lelament a aquesta activitat, també es va marcar com a prioritat realitzar una acció socioeducativa vers la infància vulnerable de les Illes, atesa la situació
en relació a aquest col·lectiu: segons dades de Serveis Socials, 1 de cada 5 infants de Palma
de Mallorca viuen en situació de pobresa. L’Ajuntament de Palma va atendre 7.609 menors amb
aquest perfil el 2017 i un total de 6.048 famílies reberen ajudes econòmiques degut a dificultats
econòmiques.

acció
social a

Mallorca

L’acció educativa de la Fundació Pere Tarrés a les Illes també pretén fer front a la taxa
d’abandonament escolar, que arriba al 26,7%, i la de fracàs escolar, que ascendeix al 26,2%,
segons l’informe “La infància a les Illes Balears. Rumb a l’aplicació de l’Agenda 2030”, publicat
el 2017 per Unicef Comitè Balears en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears (UIB).
El 2018, doncs, la Fundació Pere Tarrés ha ampliat l’activitat i s’han dut a terme nous projectes
educatius i socials: la reforma de la casa de colònies Binicanella i la posada en marxa d’un
centre socioeducatiu a Palma de Mallorca.

ACCIÓ SOCIAL A MALLORCA

CENTRE SOCIOEDUCATIU CAN TÀPERA

CASA DE COLÒNIES BINICANELLA

Per atendre les necessitats educatives i socials de nens i nenes
en risc d’exclusió social, la Fundació Pere Tarrés ha posat en
marxa un centre socioeducatiu al barri de Cala Major, a Palma
de Mallorca, amb la col·laboració d’entitats, administracions públiques i l’Obra Social “la Caixa”.

La Fundació Pere Tarrés disposa d’una casa de colònies situada al terme municipal de Bunyola, a 15 quilòmetres de Palma
de Mallorca, l’ús principal de la qual és organitzar-hi colònies
d’estiu per a infants i joves en situació vulnerable, així com també campaments i sortides de lleure, i altres activitats per a entitats que ho necessiten: assemblees, seminaris, reunions i actes
de formació.

El centre té com a principals finalitats desenvolupar la
intel·ligència emocional dels infants i adolescents, les seves habilitats relacionals (entre iguals i amb els adults) i contribuir a
l’assoliment d’un rendiment escolar òptim. L’objectiu a llarg termini és que aquest centre socioeducatiu esdevingui un projecte
de referència a la ciutat de Palma.

El 2018 s’ha dut a terme la primera fase de la rehabilitació, que
ha consistit en l’adequació de les habitacions, sanitaris, cuina,
menjador, sales i edificis annexos.

COLÒNIES ESCOLARS

El 2018 és el setè any que continuem donant resposta a una necessitat que es va accentuar
arran de la crisi econòmica, però que malauradament es manté actualment: la d’aquelles famílies que, amb una situació econòmica difícil, no poden assumir el cost de les colònies escolars
dels seus fills. Per evitar situacions de desigualtat com ara que alguns infants es quedin a casa
mentre els companys de l’escola van de colònies, vam engegar la campanya de beques escolars, que avui continua vigent.

2018
2017

79 escoles

417 infants

66 escoles

574 infants

2016

63 escoles

560 infants
MARGARIDA DURÀ, directora i representant del claustre de l’Escola Alexandre Galí de Barcelona.

Valors de les colònies escolars:

colònies
escolars

Natura

Convivència

Cohesió

Aprenentatge

Companyerisme

Experimentar

Probablement, l'única vegada que els nostres alumnes podran anar de colònies serà amb el seu grup de classe, a les colònies escolars, ja que fora de
l'escola no acostumen a assistir a cap grup d'esplai. Per a ells, anar de colònies suposa compartir tot el dia amb els companys i companyes de classe, però
en un lloc diferent i realitzant moltes activitats diferents de les que estan acostumats a fer a l'escola. De fet, el record que s’enduran els nostres alumnes
és el que han viscut a les colònies i no tant el que han après a classe. Per això, la convivència i la cohesió de grup són tan importants en l'educació dels
infants i, per aquesta raó pensem que tots haurien de poder anar de colònies.
La nostra escola és un centre de màxima complexitat. La situació econòmica de moltes famílies és força vulnerable. Les vivències de cada alumne durant
la seva estada a les colònies creiem que són molt especials i, sobretot, per a aquells que estan en situació de vulnerabilitat. Quan els hi preguntes què és
el que els ha agradat més de tot el curs, tots i totes coincideixen: anar de colònies. És l'oportunitat que tenen de demostrar la seva autonomia i d'enfortir
les seves relacions socials envers tots els companys i companyes.

El 2018, aquest projecte ha comptat amb el suport de:

Descoberta

Autonomia

Campanya “Cap infant sense colònies”
Les colònies i els casals d’estiu són una oportunitat perquè els infants i joves gaudeixin de tot
allò que aporta l’educació en el lleure: aprendre a través del joc, adquirir valors de forma individual i en equip, potenciar hàbits saludables, etc. En definitiva, permetre que els infants visquin
com a nens i nenes, i creixin com a persones.

COLÒNIES I CASALS D’ESTIU
Beques concedides:

Per aquest motiu, la Fundació Pere Tarrés realitza, cada any, aquesta campanya de captació de
fons per poder becar les colònies i casals d’infants en risc d’exclusió social.

INFANTS BECATS

colònies
i casals

d'estiu

2018

4.020 infants

2017

4.531 infants

2016

4.036

infants

2015

4.034

infants

2014

3.305

infants

2013

2.322 infants
Treball en xarxa per arribar a tots els infants

La col·laboració amb els serveis socials de diversos ajuntaments ens ha permès organitzar
colònies i casals a Mallorca, Ogassa, Tiana, Begues, Tarragona, Montcada i Reixac, Sabadell, Granollers, Ripollet, l’Hospitalet de Llobregat i a Barcelona, als següents barris: Raval,
Poblenou, Poble-sec, Sant Andreu, La Verneda, Ciutat Vella, Zona Franca i La Marina.

COLÒNIES I
CASALS SOCIALS

1.626 infants
Adreçades als infants que es troben
en una situació de vulnerabilitat greu
i que durant el mes d’agost no tenen
alternatives d’activitats de lleure.
Venen derivats principalment dels
serveis socials, de les escoles, de
centres tutelats i dels mateixos centres socioeducatius vinculats a la
Fundació Pere Tarrés.
Activitats becades al 100%.

ACTIVITATS DELS CENTRES D’ESPLAI
I CENTRES SOCIOEDUCATIUS

2.052 infants

Adreçades als infants que durant
l’any participen en les activitats
d’atenció educativa i social dels
centres i dels esplais. També són
obertes al barri.
Activitats becades en funció de criteris socioeconòmics establerts per
una comissió de beques.

ACTIVITATS PRÒPIES DE LA
FUNDACIÓ EN CASES
DE COLÒNIES I CASALS

342 infants

Adreçades a tots els infants que
vulguin gaudir de colònies i casals
d’estiu, la situació econòmica familiar actual dels quals fa necessari
que rebin una beca.

COLÒNIES I CASALS D’ESTIU

Centre d’acollida per a joves migrants

Monitors i monitores, referents positius
A l’estiu, la Fundació Pere Tarrés compta amb més de cent monitors i educadors que participen
en els casals i les colònies que s’organitzen per a nens i nenes en situació vulnerable. Durant les
activitats, aquests professionals, alguns dels quals voluntaris, esdevenen els seus referents educatius i afectius, i s’estableix entre adults i infants un vincle positiu de confiança i respecte mutu.
RUTH, 12 anys (beneficiària d’una beca per anar de colònies a Planoles).
De les colònies, el que més m’agrada són les activitats que fem, que són molt xules, i també estar
amb els monitors i les monitores.

centre
d'acollida
per a joves

El 2018, l’augment d’arribades de menors migrants sense cap familiar a Catalunya ha comportat una situació de saturació dels recursos públics destinats a l’acollida i l’acompanyament
d’aquests joves, un col·lectiu que es troba en una situació greu de desemparament.
Per donar resposta a aquesta emergència social, i fidel a la missió de promocionar la plena
realització de la persona en la seva dignitat i en totes les seves dimensions, la Fundació Pere
Tarrés ha començat a gestionar un centre d’acollida al Maresme, per a una vintena d’adolescents.
A més d’oferir-los habitatge i alimentació, l’objectiu del centre d’acollida és millorar les competències educatives, socials, emocionals i laborals dels adolescents per acompanyar-los en la
seva inclusió a la societat i millorar les seves expectatives de futur.
ERNEST GARRO, educador del centre d’acollida.

Un total de 146 monitors, directors i vetlladors
van participar a les colònies i casals socials
IVAN, 8 anys (beneficiari d’una beca per anar de colònies a Tiana).
El que més m'agrada de les colònies és anar a la piscina, jugar amb els meus amics tot el dia i
poder dormir fora de casa.

El que més valoro com a educador és que mitjançant la nostra atenció integral a la persona podem
ajudar els joves a créixer com a persones i acompanyar-los en la descoberta i construcció del seu
futur

CONTE F., jove del centre d’acollida.
Estic molt agraït perquè la Mar cuina cada dia per a tots nosaltres i els educadors i educadores
m’escolten i em tracten bé. Són bones persones. Em sento part d’una família.

ÈRIC, educador del Centre Socioeducatiu Poblenou, de la Fundació Pere Tarrés.
Entre els diversos beneficis que aporten les colònies als infants destacaria l’autonomia que desenvolupen els nens i les nenes pel fet de no tenir els pares a prop; això propicia que es descobreixin
a ells mateixos d'una forma més autònoma.

Per gestionar de forma òptima aquest centre d’acollida, es demana el suport de particulars i
empreses. Fins al moment, s’ha comptat amb la col·laboració de les empreses Càrnia, HP i
Tusgsal, que han donat productes de primera necessitat per als joves.

La solidaritat de la ciutadania, un suport imprescindible
El 2018 hem continuat rebent la col·laboració de nombrosos particulars, entitats i empreses,
compromeses amb la infància i la igualtat d’oportunitats. A tots ells, els volem donar les GRÀCIES, en nom de tots els infants i les seves famílies, ja que la seva confiança i el seu suport és
cabdal per dur a terme els nostres projectes socials.

326 particulars donants
53 empreses donants
316 voluntaris
RAMON G., donant de la Fundació Pere
Tarrés des de l’any 2013.
A part de tenir una devoció molt personal
pel beat Pere Tarrés, m’agrada molt la feina i
l’acció que fa la Fundació Pere Tarrés. Em satisfà especialment que els meus donatius es
destinin a infants en situació vulnerable.

la
solidaritat
de la
ciutadania

ESCOLA DE IOGA MANDIRAM
Amb les nostres classes de ioga solidàries
anomenades ‘Dana’ formem futurs professors que aprenen amb la compensació més
gratificant: la solidaritat. Entitats com la Fundació Pere Tarrés ens fan entendre que no
cal marxar gaire lluny per poder ajudar, que
hi ha molts infants en situacions difícils aquí,
a la nostra mateixa ciutat.

+124 donants via SMS
+58 empreses donants en espècie
Una peça clau
CRISTINA GOMIS RÜTH, directora de
Responsabilitat Corporativa de Zurich
Des del Club del Voluntariat de Zurich fa anys
que participem amb les campanyes solidàries
de recollida de materials escolars o de colònies
organitzada per la Fundació Pere Tarrés. Els infants en risc d’exclusió social són un col·lectiu
que toca el cor a molts dels nostres treballadors i cada any tothom vol participar-hi aportant el que sigui necessari, perquè les nenes
i els nens que reben el suport de la Fundació
Pere Tarrés puguin gaudir d’experiències i materials semblants a la resta d’infants.
La col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés
forma part del nostre compromís amb la societat com a companyia, ja que no només hem
d’oferir el millor als nostres clients, sinó que
també hem d’aportar el millor de nosaltres als
col·lectius que més ho necessiten.

Agrupació d’Amics de la
Fundació Pere Tarrés

LA SOLIDARITAT DE LA CIUTADANIA, UN SUPORT IMPRESCINDIBLE

El 2011 es va constituir l’Agrupació d’Amics
de la Fundació Pere Tarrés, una entitat amb
personalitat jurídica pròpia formada per un
grup d’empresaris i directius de consolidada
trajectòria professional amb sensibilitat per la
infància i l’acció educativa i social de la Fundació Pere Tarrés. Aquesta entitat treballa tot
l’any generant sinergies per crear una xarxa de col·laboració de persones i empreses
que contribueixin a millorar la situació dels
col·lectius que atén la Fundació Pere Tarrés.

SOPAR SOLIDARI
Una de les accions més destacades de l’Agrupació d’Amics de la Fundació Pere Tarrés és el Sopar Solidari, que
s’organitza anualment per recaptar donatius en benefici d’un projecte adreçat a la infància en situació vulnerable.
En el sopar del 2018, que es va realitzar a l’hotel Hilton Diagonal Mar Barcelona, hi van participar prop de 270 persones i es van recaptar 27.740 euros, que es van destinar a becar infants en situació vulnerable perquè poguessin
anar de colònies i a casals durant l’estiu, i als centres socioeducatius que atenen aquests nens i nenes durant tot
l’any.

Empreses participants i col·laboradores:
AGM Abogados, Alfa instal·lacions, Arcasa, Cacaolat, Catalana Occidente, Centre de Convencions Internacional de Barcelona, Companyia General Càrnia, Construccions Sabater,
Damm, Deloitte, Distribuidora Joan, DKV, Elogia, Estabanell Energia, Events & Tecnologhy,
EY (Ernst & Young), Fundació Bancària La Caixa, Fundación AON, Hilton Diagonal Mar
Barcelona, ICSA Grupo, Juvé i Camps, Mes advocats, Nautica, Practica Legal, Sodexo,
Solvetia, Universitat Ramon Llull, Villa-Reyes i Willis Towers Watson.

La llei de mecenatge que va entrar en vigor l’1/1/2015 incrementa el percentatge de deducció i incentiva la fidelització de les donacions a una
mateixa entitat. Alhora, els donatius que es fan a la Fundació Pere Tarrés gaudeixen de més beneficis fiscals pel fet de ser una entitat de foment
de la llengua catalana reconeguda per la Generalitat de Catalunya.
Persones físiques (IRPF)

1r i 2n any

3r any

Primers 150€

75%

75%

Resta de donació a partir de 150€

30%*

35%*

Reducció en el tram autonòmic per la promoció de
la llengua catalana

15%

15%

Límit de deducció sobre la base liquidable

10%

10%

* El 3r any la deducció és un 35%, si durant els dos exercicis anteriors s’han realitzat donatius per import igual o
superior a la mateixa entitat.

Persones jurídiques (impost societats)

1r i 2n any

3r any

Desgravació quota impost

35% **

40% **

Límit de la base de la deducció sobre la base
imposable

10%

10%*

** El 3r any la deducció és un 40%, si durant els dos exercicis anteriors s’han realitzat donatius per import igual o
superior a la mateixa entitat.

Exemple donació de 200€ persona física
Primers 150€

1r i 2n any

3r any

112,5€

112,5€

Resta de donació a partir de 150€

15€

17,5€

Reducció en el tram autonòmic

30€

30€

TOTAL import per desgravar

157,5€

160€

Talla el cupó per la línia de punts, doblega’l per la meitat, tanca’l i enganxa’l amb una mica de cola. Diposita’l a qualsevol bústia de correus. No necessita segell.

LA SOLIDARITAT DE LA CIUTADANIA, UN SUPORT IMPRESCINDIBLE

LA TEVA COL·LABORACIÓ ARRIBA A AQUELLS
NENS I NENES QUE MÉS HO NECESSITEN
Nom i cognoms

NIF
Telèfon
Adreça postal
Correu electrònic

Vull col·laborar amb una aportació periòdica
q 25€ q 50€ q 75€ q 120€
q 250€ q_____€
Amb una periodicitat
q Mensual
q Trimestral
q Anual
Les meves dades de domiciliació bancària són
Codi Codi
país control

entitat

oficina

DC

núm. compte

Vull fer un donatiu puntual
q 25€ q 50€ q 75€ q 120€
q 250€ q_____€
Formes de realització del donatiu puntual:
q		Ingrés realitzat al compte ES80 2100 0435 5102 0019 0260 de La Caixa
(Indicant nom, cognoms i NIF per poder identificar el donatiu)

q 		Adjunto taló a nom de la Fundació Pere Tarrés
q 		També pots fer el donatiu on-line a www.peretarres.org/donatius o trucant-nos al 93 430 16 06
Signatura (obligatòria)
Podràs desgravar les teves aportacions a la declaració de la renda. Per
fer-ho, és imprescindible que tinguem les teves dades, incloent-hi el NIF.

Data:........./........../.............

Segons el que disposa l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril
de 2016 l'informem que les dades que vostè ens faciliti seran incorporades a una Base de Dades General d’Administració titularitat de la Fundació Pere Tarrés. Farem servir les dades per a la gestió de la vostra sol·licitud i per
enviar-vos informació de la Fundació. Només cedirem les dades als departaments en què s'organitza la Fundació i a l’administració pública en compliment de les lleis vigents. Té dret a exercir els drets d’accés a les seves dades
personals, a la seva rectificació o supressió, a la limitació del seu tractament, a oposar-vos al tractament, a consentir expressament la possibilitat de fer portabilitat de la vostra informació i a la prohibició de decisions individuals
automatitzades dirigint-se per escrit al Carrer Numància número 149-151 de Barcelona a l’atenció del Dpt.de Màrqueting o mitjançant correu electrònic a LOPD@peretarres.org
Amb motiu de l’aprovació del Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de Prevenció del blanqueig de capitals, les fundacions estan obligades a identificar els seus col·laboradors econòmics, mitjançant l’obtenció d’una
còpia del seu DNI, i guardar-lo físicament o digitalment durant 10 anys. Per aquest motiu, li agrairíem que ens fes arribar una còpia del seu DNI a la Fundació Pere Tarrés: c. Numància, 149-151 (a l’atenció de “Responsable de
Fundraising”) o bé a ajudals@peretarres.org. Moltes gràcies.

Amb la col·laboració de:

AGRUPACIÓ D’AMICS
DE LA FUNDACIÓ
PERE TARRÉS

Amb el suport de: ADE, Alsina Graells, Amec, Ampa Escola Pere IV, Avant Grup Bardet, Barcelona Forum District, Basi, Bayer, BIC Iberia, Bon Preu, Borges Branded Foods, Callumat Correduria d'Assegurances, Carnia, Centre Comercial Illa Diagonal, Centre d’Ortodòncia Integral de
Barcelona, Cinemes Texas, Club subscriptor La Vanguardia, Cuatrecasas, Decathlon Logistics
CAC El Prat, Dentaid, Digital Screen, Esplai Salou, Etnia Fundació, Eucerin, Eurostars Hotels,
Ferrovial, Fluidra, Fundació Abertis, Fundació Agbar, Fundació Albert Espelt, Fundació Barça,
Fundació DAMM, Fundació DiR, Fundació Diverse Learning, Fundació MRW, Fundació Privada
Sant Ramon, Fundación Carmen y Maria José Godó, Fundación Mutua Madrileña, Ginsa, GomàCamps, Granini, Hilton Diagonal Mar Barcelona, Hospital de Nens, Hotel W Barcelona, HP, Irestal, Isdin, Jespac, Lacer, Mandiram Centro, Massimo Dutti, M-Automoción, MCD Grup, Merbeyé,
Mercadona, Natur Import, Nou6tema, Promoviatges, Saba, Saes, Sala Beckett, Semillas Fitó,
Social.cat, Solvetia, Tusgsal, Vimifar, Würth, Zurich.
Mitjans de comunicació que ens han ajudat a difondre les nostres campanyes solidàries: Betevé,
Catalunya Ràdio, Diari ARA, El Periódico de Catalunya, Full Dominical, La Vanguardia, RAC 1,
Ràdio Estel, Televisió de Catalunya i Magazine Joia.
Numància, 149-151 / 08029 Barcelona / Tel. 93 430 16 06 / fundacio@peretarres.org
Bloc

RESPOSTA COMERCIAL
Autorització núm. 0829094
B.O.C. núm. 34 de 9.4.96

També s’ha comptat amb els fons provinents del 0,7% de l’IRPF de la casella d’Altres finalitats
socials de la declaració de la renda.

Fundació Pere Tarrés
Apartat 35187 F.D.
08080 Barcelona

Ajuda’ls a créixer

www.peretarres.org/ajudals

FRANQUEIG
EN
DESTINACIÓ

NO
NECESSITA
SEGELL

Gràcies

