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1. La Fundació Pere Tarrés

www.peretarres.org



314.617
persones beneficiàries

4.776
voluntaris/àries 2.905

treballadors/es 

de mitjana

RESULTATS DEL 2021

4

www.peretarres.org

6.311
treballadors/es totals

51.498.516€
invertits en educació i acció social
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2021: ACOMPANYAMENT A INFANTS EN SITUACIÓ VULNERABLE 

12.655
infants de famílies amb dificultats 

socioeconòmiques becats per fer 
activitats d’educació en el lleure

58
centres socioeducatius (6 centres propis, 29 centres 

adherits, 20 centres municipals i 3 programes 
promoguts per altres entitats socials però gestionats 
per la Fundació) Catalunya i Balears

+6.000
Aquest 2021, els 35 centres integrats dins la xarxa que 

coordina la Fundació han acompanyat més infants que 
mai

666
infants amb necessitats especials acompanyats per 

vetlladors i vetlladores que fan possible l’escola 
inclusiva



PROJECTE SALUT BUCODENTAL Des de 2017, la

Fundació Pere Tarrés atén les necessitats bucodentals
d’infants en situació de vulnerabilitat social que participen
en els seus centres socioeducatius, gràcies a la

col·laboració de particulars, entitats centres dentals.
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487
revisions

290
tractaments

6
centres

2021: PROJECTES DESTACATS 

▪ Nou centre propi al Raval 

▪ Catedra de Lleure i Acció
socioeducativa

37
joves acompanyats

1
casa

2
pisos al Maresme

ACOMPANYAMENT AJOVES MIGRANTS.

200
persones amb risc d’exclusió social a 

l’Alberg Pere Tarrés

29.369
persones en programes 

d’inserció laboral 
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2. Resultats campanya beques estiu 2021
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Dades Cap infant sense colònies 2021
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+35.717
Infants i joves becats el 

2021 en activitats d’estiu

5.249
beques atorgades, més

que mai

1.565.975 €
invertits gràcies al suport

d’administracions, entitats i 
donants

Xifra rècord



Gràfic evolució infants becats els darrers anys
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• Després de dos anys de pandèmia i de les

successives crisis econòmiques, el lleure serà més

necessari que mai, especialment per a tots aquells

infants en risc de vulnerabilitat social.

• Com ja s’ha demostrat aquests anys, el lleure tornarà

a ser un espai reparador que reforçarà les

competències educatives, personals, i de creixement

emocional dels nens i les nenes.

CAMPANYA CAP INFANT SENSE COLÒNIES 2022 
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La pandèmia i la guerra a Ucraïna han generat una nova crisi social i econòmica i han empitjorat les

condicions de vida de les famílies.

Torna a ser més necessària que mai
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_ Creix un 33% la pobresa infantil 

a Catalunya per la covid-19, segons Save The
Children.

_ Encariment de la vida
L'electricitat s’encareix un 80%, la benzina un 25% i 

l'oli un 26%.

_ +350 infants en llista d’espera per accedir als 

centres socieoducatius de la Fundació Pere Tarrés a 
la ciutat de Barcelona que atenen infància 

vulnerable.
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3. Informe sobre les condicions de les famílies que sol·liciten beca

www.peretarres.org



CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES QUE SOL·LICITEN BECA
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Són famílies 

monoparentals i el 29,6% 
parella amb 3 fills o més. 

75%
dels infants tenen la 

nacionalitat espanyola. 
14,2% de països provinents 

de l’Àfrica i un 8,1% 

provinents d’Amèrica.  

3.457€ és la renda mitjana per persona de la mostra

3 de 

cada 4

famílies són per 

sota del llindar 
de pobresa 
moderada, El 

49,7% viu en 
condicions 

de pobresaalta 
i 2 de cada 10 en 
situació 

pobresasevera 
(17,9%).

40% 4 de cada 10
famílies viuen de lloguer. 

El 13,3% d’aquestes 
comparteixen habitatge i 
despeses amb algú que no 

forma part de la família. 

4 de cada 10
famílies tenen ingressos 

mensuals inferiors als 
1.000 euros. 



CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES QUE SOL·LICITEN BECA
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41,7%
tenen algú de la família 

a l’atur.  En 7 de cada 10 
casos l’aturat és qui 
respon l’enquesta (la 

mare).

60%
de les persones que 

afirmen trobar-se a 
l’atur porten en aquesta
situació més de dos 

anys.

Al 46,7% de les llars de la mostra només treballa una persona

56%
De les persones del  nucli 

familiar que es troben 
aturades no reben 
prestació d’atur

60% 
famílies de la mostra no 

reben cap prestació 
social 



Condicions de risc de pobresa i privació material 

• 3 de cada 4 enquestats tenen dificultats per pagar 
vacances una vegada a l'any. 

• Gairebé la meitat té dificultats per pagar rebuts
• 4 de cada 10 no poden mantenir la temperatura de casa de 

manera adequada. 

3 de cada 4 llars tenen rendes inferiors al llindar de 
referència (la renda és per sota del 60% de la mitjana de la 
renda nacional): viuen en situació de pobresa moderada.
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• Un 35% no tenen ordinador y un 23,3% no gaudeixen de 
connexió a internet.

• 1 de cada 10 persones no gaudeix ni de rentadora ni de 
telèfon fix o mòbil. 

• 7 de cada 10 afirmen no tenir cotxe personal. 

CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES QUE SOL·LICITEN BECA

• Un 28,3% de les famílies no es poden permetre quatre o 
més dels conceptes de consum bàsic (pagar el lloguer; 
mantenir l’habitatge a una temperatura adequada; 
vacances; telèfon; televisió; rentadora; etc)

• 3 de cada 10 famílies tenen una baixa intensitat del treball

www.peretarres.org

71,7%
Han vist augmentades les 

seves dificultats 
econòmiques l’any 2021. 

78,3%

Es troben en risc de 

pobresao exclusiósocial. 
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4. Noves línies per atendre la crisi a Ucraïna

qui som / contextualització / RECURSOS ASSIGNATS / condicions de vidawww.peretarres.org



NOVES LÍNIES PER ATENDRE LA CRISI A UCRAÏNA
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Lleure per a infants 

refugiats

• Projecte de l'Ajuntament de Barcelona en 

què hi participen diverses entitats.
• Participació d’uns 30 infants 4-18 anys en 

activitats educatives i de lleure al Centre 

socioeducatiu Poblenou a través de jocs, 
esports i aprenentatge de la llengua.

• Acompanyament educatiu i emocional 
per l’equip d’educadors/es socials i 
treballadors/es socials de la Fundació.

Família necessita família

• Projecte de La Caixa i el ministeri 

d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
• Acompanyament a famílies catalanes en 

el procés d’acollir persones refugiades 

ucraïneses.
• Valoració de la idoneïtat de les famílies 

d’acollida i acompanyament posterior 
durant l’acolliment.

Nova línea de beques 

per a infants refugiats

• Engeguem una nova línia per concedir 

beques per a colònies i casals d’estiu per a 
infants refugiats d’Ucraïna que estiguin 
participant en centres d’esplai i centres 

socioeducatius. 
• Maig – Agost: Recollida de sol·licituds i 

concessió de beques a través dels centres.
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5. Campanya cap infant sense colònies 2022
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Una campanya tant esperada com sempre i més

necessària que mai

Aquest any tenim el repte que les activitats d’estiu puguin pal·liar
aquesta situació de partida:

• Un any en què no s’han pogut realitzar, amb plenitud, activitats de

lleure (esplais, colònies de cap de setmana...)
• Un curs escolar en què les sortides i colònies escolars han estat

molt tímides.

• Els infants, les famílies i la societat en general no han pogut gaudir
del seu lleure com caldria.

La situació viscuda i l’esgotament “pandèmic” han provocat un
patiment social i emocional de les famílies i dels infants.

Constatem que les persones creixem gràcies a experiències

positives.

Campanya CAP INFANT SENSE COLÒNIES

Cap infant sense colònies 2022
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I un any més, tornem a afirmar: “Cap infant sense

colònies”

Què volem aconseguir amb aquesta campanya?

• Garantir l’accés al lleure d’infants en situació de vulnerabilitat:
alineant entitats, agents socials, finançadors, educadors i

educadores i mitjans propis per oferir places i realitzar activitats per
acollir infants, adolescents i joves.

• Poder-ho finançar i anar a més: interpel·lar a la societat en general a
contribuir a la campanya i a col·laborar a través de donatius.

• Sensibilitzar sobre la importància del dret al lleure. Sobre la idoneïtat
de les activitats educatives per a infants que es troben en situació de

vulnerabilitat.

Campanya CAP INFANT SENSE COLÒNIES

Cap infant sense colònies 2022
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Una manera de fer pròpia: rigor, treball en xarxa, projecte

educatiu i compromís.

La Fundació Pere Tarrés lidera aquesta campanya amb uns elements
singulars que la fan encara més rellevant i útil:

• Treball en xarxa: comptant amb entitats i organitzacions

col·laboradores (escoles, Càritas, centres socioeducatius, centres
d’esplai, parròquies).

• Donant continuïtat educativa: aconseguint que l’activitat d’estiu no

sigui un element aïllat, sinó complementari al projecte educatiu de curs.
• Amb rigor i transparència: publicant criteris d’assignació de beques,

les entitats/administracions col·laboradores, els resultats finals...
• Demanant la implicació de les famílies i afavorint la

coresponsabilitat, tot evitant activitats 100% becades.

• Afavorint la millora contínua a partir del coneixement profund dels
beneficiaris de la campanya (realitzant estudis, traient-ne conclusions,

modificant els plantejaments quan sigui necessari)

Campanya CAP INFANT SENSE COLÒNIES

Cap infant sense colònies 2022
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Les empreses i entitats poden 

col·laborar fent donacions de 

material per ajudar-nos a 

realitzar amb qualitat la nostra 

acció social i educativa

DONATIUS EN 
ESPÈCIE

Si teniu pensat fer una festa, 

aniversari o celebració podeu 

convertir-la en un acte solidari 

demanant als convidats que el seu 

regal sigui un donatiu a la 

Fundació. Sopar solidari.

INICIATIVES 
SOLIDÀRIES

COL·LABORACIONS 
ECONÒMIQUES

www.peretarres.org/donatius

Telèfon: 93 430 16 06

Transferència o ingrés: ES80 2100 0435 5102 0019 0260

Bizum solidari al 33442

Com s’hi pot col·laborar?
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Vídeo de la campanya 2022

https://youtu.be/LsHFiwd88oI 

Amb la col·laboració de Mediapro i de la periodista Mònica Terribas



www.peretarres.org

@Fundperetarres


