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EL PATROCINADOR
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Reus
Deportiu
Des del 2015 el club esportiu Reus Deportiu ha
col·laborat a fer possible
la nostra tasca, i també
a fer-la més visible. Ja
aquell mateix any, l’entitat va començar a subvencionar-nos una part
important del cost de
les entrades a les seves
piscines.
El 2017 la secció excursionista va organitzar
una caminada solidària i
diverses activitats en el

Directora de la Fundació
Mn. Frederic Bara

QUE MÉS HO NECESSITEN
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Deu quilos de material escolar de
l’ONG d’una alumna reusenca
Imatge del calendari solidari. FOTO: Ferran Estivill

pel programa Obrim
Somriures, que té la
missió de donar a conèixer la nostra tasca. El
2018, el logo de la fundació va lluir a la samarreta del primer equip, i
des del 2019 està pre-

sent als pantalons. A
banda, els jugadors roigi-negres van protagonitzar el calendari solidari
amb els infants de la
fundació, que han assistit de forma gratuïta a
diversos partits.

Benvinguts al Bara News!

Mertxe Martínez

ALS INFANTS DE REUS

Volem oferir a tots els
col·laboradors, simpatitzants, professionals,
entitats i persones que
esteu interessades i sentiu curiositat pel que
fem a la Fundació Mn.
Frederic Bara per el
món de la infància, els
seus drets, reptes, dificultats i aspiracions
aquest recull de noticies

i experiencies, Bara
News!
Volem
que
aquestes siguin compartides amb tots vosaltres.
Obrim somriures i una
porta més, un recurs
més, una iniciativa més,
al fet de que pogueu coneixer-nos una mica
més. Benvinguts! Passeu més a dins de la
Fundació Mn Bara.

Maria De Iracheta, estudiant de l’IES Gabriel i Ferrater, dona
a la Fundació el fruit del seu treball de recerca de Batxillerat
Poques persones poden dir
que han fundat una ONG
abans de complir la majoria
d’edat. Maria De Iracheta,
alumna de l’INS Gabriel Ferrater i Soler va decidir que
d’aquest propòsit en faria el
seu treball de recerca de
Batxillerat, que de moment
ha resultat en una donació
de deu quilos de material
escolar a la nostra fundació.
Les quatre caixes amb el
logo de la seva ONG recent
creada, Proyecto Ningún Niño sin Colores, són plenes
d’estris que recolzaran la tasca docent de la nostra entitat, i tot gràcies a l’esforç de
De Iracheta per lidiar amb la
burocràcia o convèncer empreses com BIC.

Maria De Iracheta entregant la donació.
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Imaginar el futur, primer pas per construïr-lo
L’impacte de la tecnologia del demà, eix temàtic de les activitats del segon trimestre
Com seran les cases del
futur? Com conviuran les
persones i els robots?
Quina utilitat pot tenir la
Intel·ligència artificial per
als humans? Quin impacte tindran les tecnologies
en el nostre estil de vida? Són algunes de les
preguntes que es plantegen els infants de la Fundació Bara durant el segon trimestre, que tindrà

com a eix temàtic la tecnologia futura i les seves
conseqüències.
Aquestes qüestions estan presents en moltes
de les activitats dels infants. Un dels exemples
és que la tecnologia, en
aquest cas la present, fa
possible que una rèplica
del WALL·E, l’androide
recollidor d’escombraries de la pel·lícula de

Disney Pixar, sigui l’encarregat d’explicar amb la
seva veu robòtica les tasques que han de fer els
infants.
El grup Lleó, que engloba els infants de sisè de
primària, està construïnt
una cúpula geodésica.
Per la capacitat d’adaptar-se a qualsevol medi,
l’estalvi en costos i materials, la comoditat i el

poc impacte ambiental,
es considera que aquesta estructura serà característica en les cases del
futur.
Altres grups com el
Drac i el Basilisc (tercer i
quart de primària) han
optat per dissenyar i
construir dos robots utilitzant materials reciclats, com per exemple
taps d’ampolla.

D’esquerra a dreta i de dalt a baix, els nens escolten
atentament les instruccions del Wall-E, la maqueta d’una
cúpula geodèsica feta pel grup Lleó, i dos robots fets
amb materials reciclats pels grups Basilisc i Drac.

