
  

 
 

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. 

 ..............................................................................................................................  
 
La Fundació Pere Tarrés en xifres (dades 2020) 
 

 314.617 beneficiaris/àries anuals de la nostra acció. 
 8.848 beques per a infants en situació de vulnerabilitat social. 
 4.267 infants en situació de vulnerabilitat atesos en 31 centres socioeducatius. 
 2.553 infants i joves en programes d’educació ambiental. 
 10.724 infants i joves en 194 centres d’esplai acompanyats per 3.945 monitors i 

monitores voluntaris. 
 90.749 estades en una xarxa de 18 cases de colònies i albergs. 
 2.790 infants de 0 a 3 anys en 39  escoles bressol. 
 858 estudiants universitaris. 
 50.778 alumnes en cursos d’acció social i lleure. 
 49.134 participants en projectes socioeducatius. 
 21.054 infants en menjadors escolars i activitats extraescolars. 
 13.191 participants en programes de noves tecnologies.  

 .........................................................................................................................................................................  
 
Eixos del nostre compromís social i educatiu 
 
La infància, prioritat de la nostra acció 
La infància i la preservació dels seus drets inalienables és el fil conductor de l’activitat de la 
Fundació Pere Tarrés. Tot i les restriccions sanitàries, durant el 2020 hem seguit acompanyant 
els infants en el seu desenvolupament des d’una atenció diversa i àmplia centrada en la seva 
promoció. Alguns dels projectes més destacats del 2020 són els següents: 
 

• Colònies confinades: Durant el confinament el MCECC ha organitzat un cap de 
setmana complet d’activitats i propostes per a infants i joves difoses a través d’Instagram. 

• Acompanyant els infants de 0-3 anys: 2.790 infants de 0 a 3 anys han sigut atesos en 
39 escoles bressol on s’ha treballat per generar espais estimulants, motivadors i oberts. 

• Atenció a la salut bucodental: 440 infants i joves en situació de vulnerabilitat social han 
sigut diagnosticats, 204 dels quals han rebut tractament.  

• Espais migdia: 21.054 infants han participat en 139 activitats  i programes dels espais 
migdia que ha comptat amb 1.623 monitors/es. 

• Flexibilitat i ampliació de places als centres socioeducatius: 4.849 infants han 
participat en 285 activitats que han organitzat els 31 centres adherits a la xarxa que 
coordina la Fundació Pere Tarrés.  

• Programes socioeducatius a Mallorca: El projecte Escola Viva de Pollença ha 
acompanyat a 87 infants amb dificultats socials. 

 
 



 

 
 

Adolescència i joventut 
Impulsem diferents projectes educatius i socials des del lleure per tal que els adolescents i joves 
siguin protagonistes del seu desenvolupament personal i puguin teixir la seva trajectòria, 
contribuint, així, que creixin com a persones.  
 

• Adaptació de les activitats d’estiu a una nova realitat: 21.000 infants i joves han 
participat en les activitats d’estiu malgrat la irrupció de la covid-19 que ha condicionat 
l’organització dels casals i les colònies per a infants i joves.  

• Projecte “Mou-te”: Pretén oferir un espai de seguretat i confiança on acompanyar joves 
d’entre 15-20 anys en el desenvolupament de competències socials i emocionals per a 
la definició d’itineraris formatius i laborals.  

• Acompanyament a joves migrants: 25 joves han estat acollits a Alfar, 11 en diversos 
pisos i s’ha aconseguit 3 contractes laborals a l’Ajuntament de Mataró. 

• Projecte en clau de gènere a l’Espai Jove de Mataró: Remodelació d’espais (mobiliari, 
distribució de zones comunes o cartellera) per fer-los més inclusius i fomentar la 
participació de les noies.  

• Iniciativa #AraMesQueMaiEsplai: Iniciativa per continuar fent esplai telemàticament. 
• Inclusió social a través dels punts de la Xarxa Òmnia: S’ha acompanyat a les 

persones participants en el programa, cedint-los tauletes, ajudant-los telemàticament en 
les tasques escolars i contribuint a frenar l’exclusió social.   
 

La família, la primera comunitat de la persona 
Les famílies són un agent central en el procés educatiu. Des de la Fundació hem centrat moltes 
accions a reforçar el rol de la família, per garantir que infants i joves puguin viure, aprendre i 
gaudir en una xarxa familiar sana i adequada.  
 

• Vacances en família, vacances de proximitat: 1.330 persones han participat en el 
programa “Vacances en Família” que ha tingut un paper de desconnexió d’uns mesos 
difícils i reconnexió amb la natura i el medi ambient. 

• Acompanyem les famílies durant la pandèmia: 249 educadors i educadores i 224 
voluntaris i voluntàries dels centres socioeducatius adherits a la xarxa de la Fundació 
han continuat acompanyant les famílies i infants en situació de vulnerabilitat durant el 
confinament.  

• Formacions per donar eines a famílies en situacions complexes: La Facultat Pere 
Tarrés i el departament de Formació, Consultoria i Estudis han ofert webinaris i 
formacions específiques per oferir recursos a les famílies durant el confinament i les 
restriccions posteriors.  

• Iniciativa #EnllocComaCasa: Recull setmanal de recursos pedagògics per als dies de 
confinament.  

 
Gent gran, acompanyem l’envelliment actiu 
La gent gran ha sigut un dels col·lectius més afectats per les conseqüències de la pandèmia. La 
Fundació Pere Tarrés ha continuat el seu compromís amb la gent gran a través de butlletins, 
activitats telemàtiques i oferint una atenció directa per crear i consolidar vincles.  
 

• Acompanyem la gent gran: 441 persones voluntàries han participat en els nostres 
serveis de gent gran. S’han realitzat 73 cursos de formació relacionats amb la gent 
gran i l’atenció sociosanitària. S’han portat a terme 46 programes i 1.623 activitats 
destinades a persones grans en 33 equipaments i espais de gent gran.  

• Butlletí “Bategant amb la gent gran”: Promou aspectes com la cultura i el lleure, 
l’estimulació cognitiva, les arts escèniques i el cinema, la lectura, els treballs manuals, 
les tecnologies o l’activitat físiques per evitar l’aïllament de les persones grans.  

• Jornada telemàtica “La soledat, un univers per explorar”: La Fundació Agrupació i 
la Fundació Pere Tarrés ha organitzat la jornada per reflexionar sobre la soledat desitjada 
i la necessitat de detectar casos de soledat no volguda. 

• Seguiments individuals a Tarragona: Trucades de seguiment individual que han 
permès acompanyar, de manera personalitzada, la gent gran.  



 

 
 

• Millora de l’atenció a la gent gran: 1.300 participants en els tallers per a gent gran de 
l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona.  

• El departament de Consultoria i Estudis de la Fundació ha dissenyat una formació en 
prevenció de la covid-19 per a entitats socials de gent gran i salut mental. 

• La tecnologia, la gran aliada: A la Llar de gent gran de Monistrol de Montserrat 
(Barcelona) s’han continuat fent tallers virtuals a Youtube i Facebook. A Tarragona s’han 
mantingut el 80% dels serveis de manera virtual. El projecte TIC Barcelona ha adaptat 
els tallers d’alfabetització digital al format telemàtic.  

 
Formació i acompanyament 
Compromesos amb la qualitat de la formació i la capacitació de les persones, la Fundació Pere 
Tarrés ha dedicat els esforços dels professionals a respondre als requeriments de la nova 
normalitat.  
 

• Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL: 852 alumnes formats 
en graus, màsters i postgraus, 63 alumnes en programes de mobilitat, 91 alumnes 
becats, 14 doctorands i 6 projectes de recerca. 

• Formació en el lleure, acció social, gestió d’entitats i inserció laboral: 2.183 
monitors/es i 562 directors/es de lleure i 490 persones formades en certificats de 
professionalitat. 1.432 cursos i programes d’inserció sociolaboral. 14.900 alumnes en 
formacions en acció social per a entitats, 11.700 alumnes en formacions online de curta 
durada i 514 persones formades com a cuidadores i cuidadors no professionals.  

• Inserció laboral en un nou escenari professional: 26.810 persones ateses en els 
programes d’inserció sociolaboral durant el 2020.  

• Nous recursos per a una nova realitat: Els serveis de formació de la Fundació han fet 
el salt a la formació telemàtica: 

o Comunitat virtual per a persones cuidadores de persones dependents no 
professionals.  

o Programa Labora perquè persones beneficiàries de Serveis Socials de 
Barcelona puguin trobar feina.  

o Projecte de Vida Professional, de Barcelona Activa, en format telemàtic, amb 
8.340 joves participants.  

 
Coneixement i recerca per transformar la societat 
Des de la Fundació Pere Tarrés hem continuat creant  i difonent coneixement útil i innovador, 
adaptat a les circumstàncies sobrevingudes per la covid-19, però sense deixar de banda el 
compromís i l’excel·lència. Alguns projectes destacats en l’àmbit de recerca han sigut: 

 
• Des de l’àrea de Consultoria i Estudis de la Fundació s’han avaluat 3.398 projectes de 

9 convocatòries i s’han acompanyat més de 80 entitats. S’ha elaborat el Codi de Bon 
Govern i s’han acompanyat i assessorat entitats perquè s’adaptin a la nova realitat.  

• Observatori Pere Tarrés de Promoció de la Infància: S’ha posat en marxa amb la 
voluntat d’iniciar una línia d’estudis sobre la promoció social de la infància en àmbits de 
la salut, l’educació, la participació, el lleure i la cultura.  

• “Estudi sobre la qualitat de vida de les persones cuidadores no professionals”: 
L’informe mostra que 8 de cada 10 persones cuidadores són dones amb una gran 
càrrega d’hores de feina.  

• Informe “Panoràmic”: Radiografia de l’economia de les associacions catalanes en la 
qual van participar 60 organitzacions. 

• Pla de rescat del Tercer Sector Social: Servei que proposa un acompanyament expert 
perquè les entitats puguin avaluar l’impacte de la situació generada per la covid-19 i per 
donar resposta als nous reptes derivats de la pandèmia. 
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Projectes destacats del 2020: 
 

• Donació de 290.000 mascaretes, 51.800 guants, 9.514 pots de gel hidroalcohòlic per 
als col·lectius en situació vulnerable que participen en les activitats i per als equips 
d’atenció educativa i social.  

• Distribució de 800 equips informàtics i 450 targetes de connexió per als infants, 
adolescents i joves i les seves famílies que els va permetre tenir connexió i continuar en 
contacte amb l’escola, els educadors/es i l’entorn social.  

• Acollida de col·lectius en risc social a les instal·lacions de la Fundació: a l’Alberg 
Pere Tarrés (Barcelona) i a les cases de colònies de Binicanella (Mallorca) i Mas Po 
Canyadó (Tiana). 

• Repartiment de 471 kits educatius amb material escolar per a quan els nens i nenes 
hagin de romandre confinats a casa.  

• Participació en la recerca KidsCorona de l’Hospital Sant Joan de Déu per estudiar la 
incidència de la covid-19 en els infants.  

• Publicació d’un número monogràfic de la revista Estris amb eines i recursos per 
als monitors/es de lleure en pandèmia.  

• Activitats telemàtiques contra l’aïllament per a l’equip de la Fundació: S’han dut a 
terme 285 activitats de forma telemàtica per sensibilitzar i fomentar la cultura cívica, la 
convivència i la cohesió social.  

• Newsletter “Cuidem-nos:  butlletí adreçat als treballadors/es amb recursos per vetllar 
pel benestar físic i emocional dels membres de l’entitat. 

• Beques per gaudir de l’estiu: La Fundació Pere Tarrés va becar les activitats de lleure 
educatiu de 8.848 infants i joves en situació vulnerable. 
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Més informació  Isabel Vergara, Núria Segura i Francesc Reverté 
 Àrea de Premsa - Fundació Pere Tarrés    
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 Tel.: 93 430 16 06 | premsa@peretarres.org 
  Numància, 149. 08029 Barcelona.  
 www.peretarres.org/premsa 
 


