Fundació Pere Tarrés,
pioners en l'educació en el lleure
La Fundació Pere Tarrés és una entitat no lucrativa d'acció social i
educativa que va iniciar la seva activitat l’any 1957 en el marc de
Càritas amb la finalitat de promoure l’educació en el lleure
d’infants i adolescents. Amb el temps, la seva acció s’ha ampliat a
altres àmbits de l’acció social com ara la formació, la recerca i la
gestió.
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La Fundació Pere Tarrés en xifres (dades 2017 )



518.160 beneficiaris/àries anuals de la nostra acció.
8.002 beques per a infants en situació de vulnerabilitat
social.
 3.692 infants en risc d’exclusió social atesos en 25 centres socioeducatius.
 48.851 infants i joves en programes escolars, d’educació ambiental.
 37.671 participants en activitats de vacances (colònies i casals d’estiu).
 22.975 infants i joves en 199 centres d’esplai acompanyats per 4.240 monitors i
monitores voluntaris.
 254.093 estades en una xarxa de 100 cases de colònies i albergs.
 3.176 infants de 0 a 3 anys en 42 escoles bressol.
 862 estudiants universitaris
 38.239 alumnes en cursos d’acció social i lleure.
 100.279 persones ateses en programes socioeducatius i de noves tecnologies.
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Educació en el lleure i promoció de la vida associativa
Amb 60 anys d’experiència, el Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) de la
Fundació Pere Tarrés agrupa 199 centres que acullen 22.975 infants i joves coordinats de forma
voluntària per 4.240 monitors i monitores voluntaris. Els centres d’esplai se serveixen de
l’educació en el lleure com a una eina de transformació social.
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Atenció a la infància vulnerable
La Fundació Pere Tarrés aplega la Xarxa de Centres Socioeducatius que compta amb 25
centres, uns espais d’inclusió social, d’aprenentatge i convivència, des d’on 206 educadors en
plantilla i 312 voluntaris detecten carències i donen resposta personalitzada a les necessitats
d’infants en situació de vulnerabilitat social perquè, en un futur, puguin gaudir d’una vida plena.
El 2017 van atendre 2.897 infants durant el curs i 3.692 a l’estiu.
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Projectes Solidaris
La Fundació Pere Tarrés intenta donar més oportunitats als infants en situació de vulnerabilitat
social. Sovint, durant el temps de lleure és on més es posen en evidència les desigualtats socials
i econòmiques. Gràcies a totes les persones, entitats, empreses i administracions, durant el 2017
es van aconseguir 8.002 somriures amb la campanya “Ajuda’ls a créixer”.
Centres socioeducatius: 2.897 infants en 25 centres.
Beques per a colònies i casals d’estiu: 4.531 beques atorgades.
Beques per a colònies escolars: 574 infants de 66 escoles.

Intervenció educativa com a dinamitzador social
Actualment, la Fundació gestiona 42 escoles bressol que segueixen dos models de gestió: 19
gestionades de forma integral i 23 més de forma parcial, totes amb un denominador comú vetllar
pel projecte educatiu i donar resposta a la demanda social.
També ofereix activitats d'educació ambiental i de sensibilització per a la cooperació, serveis
educatius per a escoles com menjadors escolars, activitats extraescolars, colònies i casals. A
més, dissenya i gestiona programes socials i socioeducatius per a col·lectius desafavorits, en
col·laboració amb administracions públiques, empreses i/o diferents institucions (llars infantils
residencials, cases de joventut, centres socials i cívics, i llars i clubs de la tercera edat).
La Fundació creu fermament en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)
oferint la seva experiència en el disseny, la implementació, l’execució i l’avaluació de models i
materials per apropar les TIC al major nombre d’usuaris.
La Fundació també gestiona una xarxa de 100 instal·lacions i equipaments educatius
(residències d'estudiants, albergs de joventut i rurals, cases de colònies i terrenys d'acampada).
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Formació en el camp social i educatiu
La Fundació Pere Tarrés forma professionals de l'acció social com a titular de la Facultat
d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. Aquest curs
s’oferiran els graus de Treball Social i d’Educació Social així com diversos els màsters i postgraus
especialitzats en acció social.
La Fundació Pere Tarrés té una llarga experiència institucional de formació en el camp social. La
seva metodologia i estils propis es basen en la qualitat de la docència, la participació activa de
l’estudiant en el procés de formació, la importància de la dimensió pràctica i el contacte amb el
món empresarial.
La Fundació Pere Tarrés també ofereix formació en educació en el lleure (monitors, directors,
educació ambiental, menjadors i escoles bressol) i en temes d’acció social com el treball amb
col·lectius en risc d'exclusió social (infància, adolescència, immigrants o dones, entre d’altres), a
més de formació per a la gestió d’entitats, treball familiar, cultura popular i tradicional.
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Recerca, consultoria i estudis
La Facultat Pere Tarrés realitza una recerca rigorosa en projectes relacionats amb la pedagogia
comunitària, l’ètica i les competències professionals o les metodologies de recerca en àmbits
socials i educatius. La Fundació també desenvolupa serveis de consultoria i estudis per a la
millora de la intervenció social i educativa i de la gestió de les organitzacions.
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Tel.: 93 430 16 06 | premsa@peretarres.org
Numància, 149. 08029 Barcelona.
www.peretarres.org/comunicacio

