
Reimaginar 
la Fundació

_
Memòria
2021



A la Fundació Catalunya 
La Pedrera tenim un somni: 
volem millorar la qualitat 
de vida de les persones 
generant oportunitats 
que transformin 
positivament la societat.



— 
Continguts

04
_
Presentació

12
_
Equip

16
_
Balanç 
econòmic

06
_
El Patronat

17
_
Impacte
social

18
_
Ocupació 
inclusiva

Generem llocs de treball per a 
persones en situació de vulnerabilitat

26
_
Vocacions 
i talent

Impulsem programes per fomentar 
l’educació i el talent científic i cultural

40
_
Alimentació 
per a la salut  
 
Generem i compartim coneixement i 
bons hàbits sobre alimentació i salut

22
_ 
Envelliment
digne

Acompanyem les persones grans

44
_
Mirada de creació 
i reflexió

Construïm experiències a La Pedrera 
i a Món Sant Benet

36
_
Sostenibilitat 
i natura

Promovem projectes de sostenibilitat 
i educació ambiental a la nostra 
xarxa d’espais naturals

2 Memòria 2021 - Reimaginar la Fundació 3Continguts



—
Germán Ramón-Cortés
President de la Fundació Catalunya La Pedrera

El 2021 vam mirar cap a l’horitzó amb optimisme. Pot semblar 
estrany, tenint en compte que vam seguir durant tot l’any sot-
mesos al sotrac de la pandèmia de la COVID-19, amb fortes 
restriccions i un entorn totalment incert i canviant. Però des de 
la Fundació Catalunya La Pedrera sempre hem mantingut el 
rumb, sostenint les envestides de la tempesta.

És cert que ha estat un any en què hem hagut de focalitzar-nos 
en tenir cura dels més vulnerables, i això ha reduït la xifra de 
persones que s’han beneficiat dels nostres projectes. Però al 
mateix temps, hem aprofitat per treballar intensament en com 
reimaginar la Fundació, trencant definitivament amb inèrcies 
passades per prioritzar aquells projectes que ens fan una fun-
dació profundament humanística.

Mantenint, com sempre, les persones al centre de les nostres 
actuacions, i mirant quins són els grans reptes de futur que 
afronta la societat en els propers anys, hem fixat les prioritats 
per desenvolupar els nostres projectes i programes. Volem tenir 
molt present l’allargament de l’esperança de vida; fer front al 
canvi climàtic i treballar a fons per la sostenibilitat energètica; 
donar suport inequívoc a la ciència; oferir igualtat d’oportuni-
tats a tothom, sigui quin sigui el seu punt de partida; i fer xarxa 
amb l’ecosistema cultural català per oferir una nova mirada a la 
creació i la reflexió.

Seguirem centrant els nostres esforços en tirar endavant pro-
postes que repercuteixin positivament en la qualitat de vida de 
les persones, des dels diferents àmbits en que treballem:

— 
Reimaginant 
un futur sostenible 

• Acompanyant l’envelliment, per fer-lo tan digne com sigui 
possible

• Generant ocupació per a persones en situacions vulnerables

• Fomentant la sostenibilitat en els nostres espais naturals, 
perquè ens preocupa el món que volem deixar als nostres 
joves

• Incentivant les vocacions i el talent en els àmbits de la 
ciència o la cultura, i millorant el creixement formatiu 
d’infants i joves

• Desenvolupant projectes d’alimentació per millorar la salut

• Promovent exposicions i experiències culturals de màxima 
qualitat que incitin a la reflexió i al pensament crític

Ens hem, doncs, reimaginat. I ara abordem els desafiaments 
del futur amb una mirada innovadora, treballant amb passió 
per generar oportunitats que transformin positivament la so-
cietat. Volem que tothom tingui un futur millor, perquè som la 
Fundació de les persones.
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—
Germán Ramón-Cortés Montaner 
President i en representació de la fundació 
RACC.

—
Llicenciat en Ciències Empresarials.

Màster en Business Administration (MBA)
per ESADE, l’École des Hautes Études 
Commerciales (HEC) de Paris i la New York 
University (STERN College at NYU).

Postgraduat en Gestió d’Empreses de Serveis 
Professionals al Babson College de Boston, 
Massachusetts.

—
Actualment,
President del Patronat de la Fundació Topromi.
President del Patronat de la Fundació Alicia. 
President Paradigma Barcelona. Assessor 
en comunicació i màrqueting. Vicepresident 
i membre de la junta directiva del RACC. 
Patró del Barcelona Institute for Science 
and Technology. Soci i conseller de MOBIL 
BOOKS SL. Soci de MUBIQUO Mobile 
Marketing Solutions. Conseller independent 
a la xarxa d’hospitals psiquiàtrics CAT/
Barcelona.

—
Sebastià Catllà Calvet
En representació de la Fundació
Universitària del Bages.

—
Fundador de l'empresa metal·lúrgica
L. Oliva Torras.

Patró fundador del Centre de Formació 
Pràctica de Manresa, adherit a la Fundació 
Lacetània.

Fundador del Celler el Molí.

Vicepresident de la Cambra de Comerç de 
Manresa (1998-2002).

President de la Patronal Metal·lúrgica del 
Bages (1999-2003).

—
Actualment,
President del Grup Oliva Torras. Membre del 
Patronat i del Comitè Executiu de la Fundació 
Sant Andreu Salut, FP. President de la 
Fundació Ampans.

—
Joaquim Nin Borredà
En representació de la Diputació de 
Tarragona.

—
Diplomat en Relacions Laborals per la URV. 
Tècnic Superior en Prevenció de Riscos per 
la UPC. Diploma de Política i Govern per 
ESADE-UB-UPF. 

Delegat de Govern de la Generalitat de 
Catalunya a Tarragona (2011 a 2016). 

Secretari general de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya (2016-2018)

—
Actualment:
Alcalde d'Albinyana des de 1999. Diputat 
provincial a la Diputació de Tarragona. 
Vicepresident primer de la Diputació de 
Tarragona i Diputat d'Hisenda.

—
El Patronat

—
Jordi Roca Ventura
En representació de la Diputació de 
Barcelona.

—
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB). 

Diplomatura de Postgrau en Dret Local 
Avançat per la UAB. 

Diplomatura de Postgrau en gestió del 
personal al servei de les entitats locals per la 
UAB i la Universitat Rovira i Virgili. 

Màster en Hisenda Autonómica i Local: 
economia i gestió avançada per la Universitat 
de Barcelona

—
Actualment:
Coordinador de l'Àrea de Cultura de la 
Diputació de Barcelona. Vocal als òrgans 
de govern del Consorci de la Colònia Güell, 
Consorci de Biblioteques de Barcelona, Ruta 
del Modernisme de Barcelona i Fundació del 
Gran Teatre del Liceu.

—
Marc Ordeix Rigo
En representació de la Xarxa
de Custòdia del Territori.

—
Doctor en Gestió Forestal i del Medi Natural 
per la Universitat de Lleida.

Llicenciat en Biologia per la Universitat
de Barcelona.

Diplomat en Tecnologia de l'Aigua per la 
Universitat Politècnica de Catalunya.

Màster en Conservació de la Natura i Gestió 
de Recursos Naturals per l’IUSC (Barcelona).

Màster en Gestió i Diversitat de Flora i Fauna 
per la Universitat Autònoma de Barcelona.

—
Actualment,
Coordinador del CERM, Centre d’Estudis dels 
Rius Mediterranis, associat a la Universitat 
de Vic - Universitat Central de Catalunya, 
de la qual també n'és professor, vinculat al 
Museu del Ter, de Manlleu (Osona, que té 
per objectius la recerca, la sensibilització i 
la conservació del riu Ter i, per extensió, els 
altres rius mediterranis)

—
Josep Menéndez Cabrera
Persona de reconegut prestigi

—
Llicenciat en Ciències de la Informació
(branca Periodisme) per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (1982).

Diplomat en Alta Direcció d’Empreses
per ESADE (2002).

—
Actualment, 
Membre del patronat de diverses fundacions 
socials i del coneixement, i del consell assessor 
de diverses entitats educatives, socials i 
públiques. Assessor de processos de gestió 
del canvi educatiu a institucions i governs a 
Espanya, Portugal i Llatinoamèrica.
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—
Bonaventura Clotet Sala
En representació de la
Fundació de Lluita contra la Sida.

—
Llicenciat en Medicina per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) el 1976 i 
doctorat el 1981 per les investigacions sobre 
marcadors pronòstics per a malalties del teixit 
connectiu.

Ha desenvolupat activitats de recerca en 
medicina interna i en malalties infeccioses, 
principalment en VIH i malalties relacionades.

—
Actualment, 
Cap de servei de Malalties Infeccioses de 
l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 
(HUGTiP) de Badalona. Director de l'Institut 
de Recerca de la Sida IrsiCaixa. Codirector 
del Programa HIVACAT d'investigació de 
la vacuna de la sida. Professor associat 
de la UAB i catedràtic de "Sida i malalties 
relacionades" a la Universitat de Vic (UVic 
– UCC). Director del Màster Universitari 
(Màster oficial) en Patogènesi i Tractament de 
la Sida.

—
Antoni Tombas Navarro
En representació de la Fundació Futbol Club 
Barcelona.

—
Josep Ma Lozano Soler
En representació de la
Fundació Víctor Grífols i Lucas.

—
Doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació. 
Universitat de Barcelona.

Llicenciat en Teologia.
Facultat de Teologia de Catalunya.

Llicenciat en Filosofia i Lletres.
Universitat de Barcelona.

Administració i Direcció d'Empreses (ESADE).

Funció Gerencial d'Administracions
Locals (ESADE).

La seva activitat docent i de recerca sempre 
s’ha centrat en la contribució de l’empresa 
a la societat i en la qualitat humana de les 
organitzacions.

—
Actualment, 
Professor ordinari del Departament de 
Ciències Socials d’ESADE i Professor titular 
de la Universitat Ramon Llull. Investigador 
sènior en RSE de l'Institut d'Innovació Social. 
Membre de l'equip acadèmic de la Càtedra 
de Lideratges i Governança Democràtica 
d’ESADE.

—
Mireia Tomàs Carulla
En representació de la Fundació Carulla.

—
Administració i Direcció d’Empreses - ESADE 
Business & Law School (1984 – 1989).

PADE (Programa d’Alta Direcció d’Empreses)
- IESE Business School - University of 
Navarra.

—
Actualment, 
Presidenta del Consell de Família i 
Mecenatge. Membre del Patronat de la 
Fundació Carulla. Membre del Patronat 
de FERO (Fundació de Investigación 
Oncológica).

—
Lluís Torner Sabata
Persona de reconegut prestigi

—
Llicenciat en Ciències Físiques per la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Doctor per la Universitat Politècnica
de Catalunya.

Investigador post-doctoral a la University of 
Central Florida i a la University of Arizona.

—
Actualment, 
Director General de l’Institut de Ciències 
Fotòniques. President dels European Centres 
for Outreach in Photonics. President de 
la Comissió d’Avaluació de la Recerca 
d’AQU Catalunya. Membre del Board of 
Stakeholders of the European Platform 
Photonics21. Membre del Future and 
Emerging Technologies Advisory Group de la 
Comissió Europea. Membre del High-Level 
Expert Group for the European Quantum 
Technologies Flagship, entre d’altres càrrecs 
d’assessor a diverses entitats públiques i 
privades d’Europa, Estats Units, Canadà 
i Austràlia. Fellow de l’Optical Society of 
America, de la European Optical Society i de 
la European Physical Society.

—
Mercè Boada Rovira 
Persona de reconegut prestigi

—
Doctora en Medicina per la Universitat 
Autònoma de Barcelona i especialista
en Neurologia.

Fundadora i directora mèdica de Fundació 
ACE. Barcelona Alzheimer Treatment & 
Reserch Center, fins al 1995.

Presidenta de la Societat Catalana
de Neurologia fins 2002.

—
Actualment, 
Lidera projectes finançats per institucions 
nacionals, europees i privades: AES, H2020, 
EFSD, ERA-NET, IMI2, Fundació La Caixa. 
Investigadora principal de nombrosos assaigs 
clínics, autora de més d’un centenar d’articles 
i llibres de divulgació mèdica. Membre 
del Comitè Executiu del Consorci Europeu 
d'Alzheimer (EADC).
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—
Carme Borbonès Brescó
Persona de reconegut prestigi

—
Doctora en Pedagogia per la Universitat
de Barcelona i investigadora del CSIC.

Directora de Càritas Diocesana de Tarragona 
fins al 2008, i consellera de Càritas 
Espanyola i presidenta de Càritas Catalunya, 
fins al 2016.

—
Actualment, 
Directora Honorària de la Càtedra d’Inclusió 
Social de la URV. Membre del Consell 
Rector de la Xarxa Sanitària i Social de Sant 
Pau i Santa Tecla de Tarragona. Membre 
del Patronat i secretària de les Fundacions 
Catalunya Cristiana per a l’evangelització i la 
cultura i Missatge Humà i Cristià. Presidenta 
de l’Associació Persona i Democràcia. 
Membre de Càritas Diocesana d’Urgell. 
Col·laboradora de la Facultat de Teologia de 
Catalunya.

—
Marta Domènech Tomàs
Persona de reconegut prestigi

—
Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques 
per la Universitat Ramon Llull.

Experta universitària en protocol i cerimonial 
per la Universitat d´Oviedo.

Diplomada en Màrqueting Directe per 
l’Institut de Comerç Electrònic i Màrqueting 
Directe.

—
Actualment, 
Gerent de l’Hotel Hostal Sport. Directora 
General de Turisme del Departament 
d'Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya. Membre de la junta de Priorat 
Enoturisme. Vicepresidenta de l’Associació 
d’Empresaris d’Hosteleria de la Província 
de Tarragona (AEHT). Vicepresidenta de la 
PIMEC Tarragona. Mentora en els programes 
Start Up de la Diputació de Tarragona. 
Presidenta d’Allotjaments amb D.O.

—
Carles Ribas
Secretari del patronat i adjunt a direcció
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Mireia Silla Salvador
Noemí Igual Aguilar
Sara Lucía Pareja Sierra
Valeria Sgrignuoli Moreno
Vinicius Martini Capovilla

Serveis Personals TFCLP:

Emilie Teres Albiges Bertomeu
Maria Gloria Almazan Purti
Maria Angels Amigo Badia
Monica Andreu Aparicio
Joan Marc Andreva Martinez
Alba Anguera Martinez
Blanca Anguera Martinez
Maria Ines Antille
Andrea Arnau Rubio
Neus Artigas Piñero
Adrià Artuñedo Sala
Judit Auge Pidelaserra
Ruth Ayllon Martin
Aleu Ayxandri Torne
Ionela Mihaela Baciu 
Bruno Badji Duaso
Ester Badosa Pascual
Sofia Banderas Hernandez
Andreu Barba Gomez
Monica Baringo Moya

Ivan Barragan Blanco
Erola Bedmar Gimenez
Ramon Bertomeu Navarro
Victor Bianchi Company
Patricia Bogas Fouce
Silvia Bru Aguaron
Alexia Bru Garcia
Ana Caffaro de Temple
Cristina Camara Fernandez
Oliver Cano da Cunha
Maria del Rocío Carrasco Cruz
Concepción Casamajo Lacort
Laia Casamitjana Homs
Monica Castells Riu
Marina Castillon Prat
Marc Castro i Ripoll
Irina Castro Sole
Eva Maria Cava Gomez
Wenxin Chen
Victor Ciudad Gracia
Elisabet Cobos Rodriguez
Miguel Lou Coelho de Carvalho
Laura Coletas Uro
Maria Alba Coll Ribas
Julia Colmeiro Meseguer
Elena Colomé Rakosnik
Paula Comas i Saavedra
Valdeci Correia Vieira
Natalia Cot Puig
Marta Cucurella Pinilla
Josep Culvi Martin
Rosa de Antonio Rodriguez
Marta Diaz Muñoz
Montse Duocastella Parcerisas
Laura Esteban Solaz
Maria Faced Vilaplana
Fatima Farras Mascaro
Cristina Figueras Gimenez
Patxi Fluixa Tomas
Marina Freixanet Torres
Patricia Freixas Sala
Mireia Frias Vidal
Manel Galofre Pizan

Enric Garcia Badal
Xabier Garcia Bengoa
Veronica Garcia Portoles
Paula Garmilla Valle
Berta Garrell Casasas
Ana Maria Godoy Albadalejo
Cristina Gonzalez Aquino
Miriam Gonzalez Santos
Gemma Guasch Montesinos
Anna Guseva Grigorieva
Miriam Covad Gutierrez Puchal
Elisabeth Henrich Martinez
Veronica Herrera Lopez
Bernat Hidalgo Sabates
Julia Hinojosa Galante
Yan Hu
Maria del Mar Hurtado i Paires
Laia Ivorra Oltra
Chao Jiang
Celia Juan Batet
Isabel Juni Casañe
David Laborda Castan
Ángel Laguna Fernandez
Gabriel Llinas Soto
Vanesa Lloret i Llordes
Daniel Lobato Aguilera
Cristina Lollo Cabrera
Roberto Lopez Gaona
Raymar Trilse Lopez Lobaton
Maria Lopez-Pelegrin Yglesias
Nicolau Mallofre Forn
Carla Valeria Marchesi
Marc Margalef Ulles
Paula Mariano Artigas
Mireia Marimont Alvarez
Judit Marquez Perez
Lluís Martinez Comet
Maria Martinez Garcia
Alba Martinez Pareja
Julia Mas Artemenko
Oriol Massague Moreno
Maria Massanes Padro
Rosa Mestre Figueruelo

—
Eudald Tomasa Garroset
Direcció Serveis Personals TFCLP

Fundació Catalunya La Pedrera:

Maria Esther Alvarez de Lasarte Pangua
Berta Anglès Nuñez de Arenas
Francesc Xavier Bas Sarra
Anna Bellorbí Vilaplana
Carol Berrocoso Hirsch Labouesse
Andrea Blanco Cabañes
Carla Conejo González
Monica Duaigües Duaigües
Monica Echagüen Ferriz
Maria Escoda Morros
Josep Maria Fabra Cardona
Èlia Farre Dalmau
Lluis Farres Cardoso
Carlota Ferreres
Jordi Feixa Riu
Elisabeth Forn Carrió
Marta Gay Borrell
Aixa González Sánchez-Marin
Pol Gorrea Acin
Concepción Herms Agullo
Teresa Hernandez Morlans
Jordi Homs Virgili
Maria del Mar Hurtado Rodríguez
Susanna Izquierdo Fernandez
Gerard Juan Vilanova
Mar Llongueras Comas
Maria Carme Llorente Garcia

— 
Equip

—
Marta Lacambra Puig
Direcció general

Pau López i Rojo
Ricardo Losarcos Rengel
Cristina Lázaro Martí
Marc Mallafré Campos
Marta Mansanet Parrimond
Maria del Rocío Marquez Carrasco
Bernat Marti Munte
Elisabet Mazon Seoane
Lidia Milian Huerta
Gemma Monclus Hernandez
Lidia Oliva González
Lluïsa Oller Martin
Fernando Oterino Blazquez
Isabel Palà Vila
Judith Piella Clara
Monica Pineda Arjona
Sergi Plans Garcia
Rosa Maria Plans Solduga
Miquel Rafa Fornieles
Lidia Ramirez Zarza
Manuel Reina Angulo
Carlos Ribas Milian
Laia Romeo Sanchez
Isabel Roman Martin
Albert Sabater Ibáñez
David Sáez Aragay
Alba Sahuquillo Pou
Paola Sánchez López
Pilar Sanchez Mondejar
Pau Sebastià Miravet
Gerard Segú Lopez
Xavier Suarez Muntane
Marta Torras Mari
Alba Tosquella Roig
Marta Trilla Estrada
Víctor Ventura Solana
Silvia Vilarroya Oliver
Elisabet Gloria Vinagre Garcia
Margarida Viza Boltas
Gerard Sans 
Claudia Fontboté
Marta Cos
Silvia Frias
Andrea Elies

Jordi Falgàs
Mariona Tor

Fundació Alicia:

Elies Sala Francàs
Adriana Gálvez Playa
Alba Coll Pedragosa
Amanda Barba Martinez
Ana Lobato Font
Ariadna Mallol Ragolta 
Elena Roura Carvajal
Eva Basela i Dalmau
Eva Garcia Duran
Fabiola Juárez Muriel
Joan Ribas Serra
Laia Badal León
Marc Puig-Pey Boher
Rosa Millan Valverde
Marta Pérez Iriarte

—
Antoni Massanés Sánchez
Direcció Fundació Alícia
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Ferran Figols Checa
Ramon Fonts Oliveras
Mariano Forrellat Rovira
Eva Garcia Uber
Jan Suman Giner Esquius
Laura Gonzalez Maraver
Marta Gonzalez Perez
Fernando Gonzalez Serra
Marisa Graners Rubio
Eva Guerrero Pujol
Jorge Jimenez Estevez
Angel Lopez Cano
Berta Malet Roig
Ivan Margalef Salles
Silvia Massana Garcia
Cristina Megino Romero
Sergio Molina Salazar
Diego Muñoz Lopez
Graciela Susana Obando Coca
Monica Olmo Saez
Maria José Perez Anido
Pau Pinto Puig
Helena Rodriguez Salinas
Nicoleta Roxana Bilbie
Adrian Rusica
Carles Sayech Farran
Jose Silvestre Caballo
Surinder Pal Singh Johal
Oriol Sirera Jimenez
Liliana Florentina Vasile
Javier Vazquez Garcia
Jorge Vera Raja
Luis Vilanova Vilanova
Helio Medina Perez
Sergio Navarro Abad
Joan Yelamos Membrive

Fundació Topromi:

Irene Alberich Robles 
José Ricardo Aragon Moreno  
Mª Paz Baena Rodriguez
Jordi Bardina Tomas
Moha Ben Alla
Miriam Besonias Aguacil
Ana Belén Caler Romero
Eva Calvés Parcerisas
Lluís Cambra Garcia
Marta Cañellas Rovira
Noemi Casas Duch
Rocío Cazorla Fuentes
Antonio Ciurana Martinez
Montserrat Cochs Aragonès
Lluís Maria Company Berengue
Cristina Florentina Dinca
Fernando Domingo Muria
Antonia Dominguez Gomez
Larissa Lima Dos Santos
Soulaimane El Arafi
Raquel Fernandez Cortes
Cristina Gimenez Oliver
Raul Gomez Sola
Pere Gabriel Grant Vela
Raquel Hinarejos Muñoz
Hamza Ibrahimi
Anna Imbernon Solans

—
Eva Calvés
Direcció Fundació Topromi

Gerard Juan Gili
Miquel Angel Lopez González
Mercè Marimon Ollë
Estalin Aquiles Merino Ortiz
Aicha Mimoun
Concepción Montero López
Fernando Moracho Solano
Bartolomé Navarro Andreo
Rosaura Nuñez Aguasanta
Sergio Perez Lorenzo
Albert Plana Gracia
Estel·la Proietti Campoy
Josep Maria Ramon Mas
Antonio Rodriguez Rodriguez
Vicenta Rodriguez Rodriguez
Cristina Ruiz Lladó
Antoni Sánchez Sumoy
Esther Sarmiento Tamarit
Berta Tarragó Colet
Mª Àngels Toldra Borrull
Marcela Wozniak Vel Luzniak
Jose Luis Villena López

Helena Milian Martorell
Rita Maria Minguell Faiges
Marina M. Minguet Dominguez
Ester Miro Martinez
Nuria Mitjans Coll
Mercè Moga Minguet
Carles Molero Tetas
Ferran Molina Berenguer
Carolina Montero Barrero
Anna Montoliu Diaz
Clara Morella Teixidor
Renata Moreno Bermejo
Adriana Moreno Gala
Marta Moreno Lopez
Cristina Moya Baringo
Antonio Nievas Castro
Letitia Nusfelean
Mihai Ovidiu Nusfelean
Monica Oliva Ribalta
Marta Orellana Higueras
Enric Orillosa Albadalejo
Laura Orquin Capafons
Julia Orrit Gonzalez
Marina Celeste Paez Cubo
Montserrat Palau Bardolet
Ana Palomo Ramirez
Agnes Parcerisas Morera
Jordi Pedrerol Verdaguer
Judit Pedret i Royo
Maria Penacho Aguaron
Cristina Perez Comas
Alicia Perez Fernandez
Anna Perez Prats
Aina Perez Rigau
Maria José Perez Viña
Carla Peris Margarit
Carlota Pla Luna
Mari Elena Planas Coll
Mercè Pons Sellares
Amor Ponsdomenech Asensio
Maria Porta Vilaplana
Marta Pous Escale
Sara Povedano Coleto
Mercè Prat Bosch

Berta Prats Cid
Marta Puigdomenech Serra
Montserrat Puigmarti San Andrés
Olga Ramon Samper
Maria Reñe Baro
Maria Rosa Rodriguez Sotillo
Anna Roger Silva
Laura Rosales Martinez
Mariona Roses Rosell
Arcadi Royo Estopañan
Nuria Ruiz Gras
Nuria Saez Feixas
Roser Saldaña Rodriguez
Mireia Salvado Bertomeu
Haran San Vicente Estomba
Julia Sanchez Riera
Maria del Àngels Sancho Pago
Jordi Santamaria Ferrer
Sidate Sarr
Mireia Joana Simon Campa
Queralt Simon Ibars
Krishna Sivilla Rubio
Einar Soler Fernandez
Neus Soler Ferret
Ricard Soler Roger
Juan Manuel Soria Garcia
Maria Cinta Soriano Faiges
Maximo Sorribes Illana
Javier Sostres Fernandez
Vignesh Tolu Melwani Vaswani
Nuria Tomas Donador
Joana Toran i Pascual
Monica Torrabadella Soler
Erica Trilla Fernandez
Jorge Armand Valencia Morales
Joana Vela Turu
Laura Vidal Barcons
Lidia Vila Moreno
Mireia Vilallonga Fabregas
Sylvia Vilamitjana Canturri
Elsa Viñolas Gomez
Eugenia Yufera Ureña

Món Sant Benet:

Teodoro Aguilera Pulido
Sergio Álvarez Fernandez
Jorge Álvarez Garriga
Ricard Balart Fernandez
Jose Balsalobre Riera
Jordi Batriu Font
Alba Belmonte Freixes
Alia Ben Abdellah
Xavier Benito Pascuet
Ionut Bilbie
Christian Brullet Real
Marcos Antonio Calle Moreno
Adrià Calle Torne
Maria Carmen Cano Domene
Elisabet Cano Valero
Francisco Checa Checa
Marioara Colpos
Ramon Jordi Cortina Iglesias
Adrià Cots Aranalde
Irene Cozas Prieto
Eduard Cucurella Amat
Jordi Joan Cunill Flores
Daiane Dasilva Abreu Santos
Marta Domene Ascaso
Jordi Elias Ramos
Sergi Fernandez Isern
Marcos Ferrer Cartes

—
Ferran González Serra
Gerència Món Sant Benet SL

14 Memòria 2021 - Reimaginar la Fundació 15Equip



—
Balanç econòmic

—
Dimensió Laboral 2021

  Llocs de treball

Fundació Catalunya La Pedrera 68

Col·legi Oms i de Prat 65

Serveis Personals TFCLP 1 135

Fundació Topromi 42

Fundació Alícia 20

Món Sant Benet SL 57

Cooperativa 2147 Mans 35

Grup Fundació Catalunya La Pedrera 422

   

Serveis Espais Socials 2 239

Serveis induïts La Pedrera 3 40

Serveis induïts Món Sant Benet 3 16

Productors associats 51

Impacte laboral directe i induït 768

1 La Pedrera, Món Sant Benet, Món Natura Delta i Xarxa Espais Natura

2 20 coordinadors, 25 psicòlegs, 25 fisioterapeutes, 25 monitors, 144 educadors

3 Manteniment, seguretat, neteja i altres serveis  

La Pedrera 183.474 visitants

Món Sant Benet 59.666 clients

Xarxa d’Espais Natura 343.361 visitants

Total 2021 586.501

Construïm experiències en els nostres 
espais i edificis patrimonials.

Ocupació inclusiva 195

Envelliment digne 3047

Vocacions i talent 48.946

Sostenibilitat i natura 54.371

Alimentació per a la salut 15.465

Total 2021 122.024

Un total de 

122.024 
persones s’han beneficiat 
dels projectes de la Fundació.

—
Impacte social

—
Dimensió Econòmica 2021

  Ingressos  Despeses 

Fundació Catalunya La Pedrera 29.698.171 € 26.628.483 €
Entitats vinculades al grup:    

Món Sant Benet 3.199.509 € 2.880.099 €

Fundació Alícia 1.288.775 € 1.214.280 €

Fundació Topromi 1.191.283 € 1.204.496 €

Serveis Personals TFCLP 2.827.181 € 2.766.176 €

Volum de negoci del Grup 38.204.919 € 34.693.535 €
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Generem llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat
Perquè volem que tothom pugui tenir unes bones condicions 
de vida i millorar el seu futur

—
Ocupació 
inclusiva
—195
persones
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_
Cooperativa MANS
L’any 2021 la Fundació Catalunya La Pedrera ha reforçat la seva tasca en favor de 
l’ocupació inclusiva a través de la Cooperativa MANS, aconseguint que un total 
de tretze treballadors d’inserció hagin accedit a l’empresa ordinària, 
el que suposa un gran increment respecte a l’any anterior. Són dades molt positives 
en un moment especialment complicat, amb una tornada progressiva a la normalitat 
després de la pandèmia i en el context de la crisi econòmica. A més a més, MANS ha 
seguit consolidant la seva relació amb les entitats i pagesos de productes ecològics 
de proximitat i ha aprofundit en la certificació de qualitat dels processos que duu a 
terme al centre d’envasat i expedició a Sant Vicenç dels Horts.
 
El reconeixement i valoració de MANS com a projecte social i de suport a la pagesia 
segueix creixent i l’any 2021 vam rebre la bona notícia de l’atorgament del premi 
European Award for Cooperative Innovation, en la categoria de premi a la 
creació de valor social. Donem molt valor a aquest premi pel fet que qui el concedeix 
són les pròpies cooperatives europees.

60 
persones

33 
14 
13

_
Fundació Topromi
La Fundació Topromi ha continuat amb la seva missió de contribuir a la millora de la 
qualitat de vida de les persones que atén, tant en el projecte de Teràpia Ocupacio-
nal, com en el projecte d›Ocupació Inclusiva. 
 
El Servei de Teràpia Ocupacional s’ha dedicat al desenvolupament de projectes, 
situant sempre al centre les 55 persones que s’atenen cada dia, vetllant pels seus 
drets, empoderant el seu creixement i autonomia personals i treballant pel 
seu benestar integral. S’han portat a terme activitats d’estimulació cognitiva i 
sensorial, s’han engegat sessions de teràpia assistida amb gossos, s’ha posat en 
marxa un hort terapèutic, s’han inclòs sistemes de comunicació augmentativa i al-
ternativa, i s’ha treballat la creativitat i el benestar físic amb el lema: “no em diguis 
el que no puc fer, fixa’t en el que soc capaç de fer”. 
 
Pel que fa al projecte d’Ocupació Inclusiva i adaptada, el 2021 han estat treba-
llant a Topromi un total de 23 persones amb discapacitat o en risc de 
vulnerabilitat social, que han desenvolupat la seva feina en les línies d’arts 
gràfiques, manipulats, digitalització documental, serveis a l’empresa o envasat de 
fruits secs ecològics. El maig del 2021 la Fundació Topromi ha creat l’Empresa d’In-
serció Topromi S.L., que neix amb la intenció de donar una atenció professional a 
joves tutelats i/o extutelats en situació de vulnerabilitat. 
 
Aquest 2021 la Generalitat de Catalunya ha atorgat a la Fundació Topro-
mi la placa President Francesc Macià, en la categoria d’igualtat d’oportunitats 
en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar i corresponsabilitat 
entre dones i homes dels treballs de mercat i domèstic i de cura de persones, en reco-
neixement de l’esforç per la feina feta al llarg de la trajectòria de la Fundació.

104 
persones

8 
15 

24 
56 
1 

Persones inserció contractades 
Persones suport 
Persones inserides en empreses

Persones inserció a l’empresa d’inserció 
Persones inserció al centre especial 
de treball 
Persones suport 
Persones ateses Centre Ocupacional 
Persones inserides en empreses

_
Horts de Sant Benet
Als Horts de Sant Benet l’any 2021 s’han contractat 14 persones en risc d’ex-
clusió, la majoria joves, derivades dels ajuntaments propers i d’entitats socials 
del Bages. Aquest any els conreus principals han estat la col, el porro, la carbassa 
i la ceba. Tota la producció s’ha venut a la cooperativa MANS i a la indústria agro-
alimentària de la zona, com Aneto i Vegetalia. El treball conjunt amb els serveis 
socials dels ajuntaments i altres entitats del Bages ha permès que dos joves hagin 
trobat feina al mercat de treball ordinari.

18 
persones

14 
2 
2 

Persones inserció contractades  
Persones suport  
Persones inserides en empreses 
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Acompanyem les persones grans
Perquè tinguin un envelliment tan digne com sigui possible, 
mantenint al màxim les seves capacitats i el seu estat emocional

—
Envelliment
digne
—3.047
persones
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_
Programa de Reforç i 
Estimulació de la Memòria 
i la Salut (REMS)
L’any 2021 la Fundació Catalunya La Pedrera ha mantingut el seu compromís 
acompanyant l’envelliment de les persones perquè sigui el més digne 
possible. En concret el programa de Reforç i Estimulació de la Memòria i la Salut 
(REMS) ha reobert les seves portes a dos espaiSocials més, el de Tarragona i el de 
Badalona Centre, arribant a un total de 20 espais oberts arreu de Catalunya. 
Ha estat l’any de consolidació de la tornada dels participants a l’activitat presenci-
al, que ha conviscut amb els serveis a domicili i online per a aquelles persones que, 
per necessitat o per precaució, han decidit que preferien treballar les seves capaci-
tats físiques i cognitives des de casa seva.

Les estrictes mesures de seguretat i higiene que hem posat en marxa han fet que no 
hi hagi hagut brots de Covid-19 als espaiSocials, i els participants progressivament 
han agafat confiança i han anat tornant de manera presencial.

1.839 
persones

_
Dina en companyia
Perquè les persones grans puguin tenir qualitat de vida, també és necessari mante-
nir un bon estat emocional i social, per això és tan important que el programa 
Dina en companyia hagi consolidat, durant aquest 2021, la tornada dels seus par-
ticipants als 14 espaiSocials on està implantat. A més a més, aquest any s’ha 
obert el servei a un espai més, el de Sabadell, aconseguint que un total de 477 
persones gaudeixin diàriament d’un àpat equilibrat i saludable, en companyia d’al-
tres persones grans.

477 
persones

_
Prevenció a la dependència
Un total de 259 persones han participat durant el 2021 al projecte de Salut Activa, 
una proposta que ofereix tallers de memòria i activitat física a persones grans autòno-
mes amb l’objectiu de mantenir les seves capacitats cognitives i físiques el 
màxim de temps possible. 

259 
persones

_
Grups de suport a cuidadors
Acompanyar les persones grans vol dir també acompanyar les cuidadores i 
cuidadors no professionals que poden presentar malestar emocional per la 
sobrecàrrega que suposa la cura d’un familiar amb fase inicial d’Alzheimer o altres 
demències. Als espaiSocials de la Fundació s’ofereix un espai de participació en 
grup, conduït per un psicòleg, on es comparteixen recursos per gestionar les 
emocions i  millorar el benestar emocional d’aquestes persones.

300 
persones
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Impulsem programes per fomentar l’educació i el talent científic i cultural
Perquè tots els infants i joves puguin desenvolupar al màxim 
les seves capacitats amb igualtat d’oportunitats

—
Vocacions 
i talent
—48.946
persones
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_
Joves i ciència
La Fundació Catalunya La Pedrera promou les vocacions i el talent en l’àmbit científic, 
incentivant l’excel·lència i garantint també la igualtat d’oportunitats. 
Entre els diversos programes que es desenvolupen en aquest àmbit destaca Joves i 
ciència, que aquest 2021 s’ha reprès amb normalitat després de l’aturada per la pan-
dèmia de COVID, amb la benvinguda de 60 nous participants que s’han incorpo-
rat a la tretzena edició del programa: 30 joves de la promoció 2020 i 2021, respectiva-
ment. La primera fase del programa, les estades científiques a Món Natura Pirineus 
de l’estiu, es va desenvolupar seguint el protocol COVID-19 que s’havia establert pel 
conjunt de programes científics i es van poder desenvolupar amb normalitat. 

Al mateix temps, els participants de Joves i Ciència en segona i tercera fase han fet 
les seves estades a centres de recerca locals i internacionals, respectivament, sempre 
respectant les mesures sanitàries i de contingència de la pandèmia. 

Simultàniament, durant la tardor i hivern de 2021, els participants de la fase 1 han dut 
a terme les seves recerques i han elaborat els articles científics, supervisats per els/les 
investigadors/es que lideren els projectes.

_
Fellows
Els Fellows de la Fundació Catalunya La Pedrera són una comunitat de persones que 
han participat als programes científics de la Fundació, creada amb la voluntat de fer 
xarxa més enllà del seu pas pels programes. Durant l’any 2021 l’ús de la tecnologia i 
la virtualitat, que durant la pandèmia va ajudar a mantenir la connexió entre els Fellows 
de la Fundació, s’ha mantingut i s’ha fet en línia el cicle de conferències Ciència en 
femení. Al llarg de tres sessions programades entre l’11 de febrer (Dia de la Dona i la 
Nena en Ciència) i el 8 de març (Dia Internacional de la Dona) es van organitzar taules 
rodones de debat entre dones referents en diferents àmbits científics.

També en format virtual, s’han promogut sessions de formació per a membres de la 
comunitat de Fellows, amb el webinar sobre Oportunitats de recerca durant la 
carrera i el curs de formació de dues sessions VisOOal Science, per aprendre a 
representar dades i comunicar la ciència de forma atractiva. Durant l’últim trimestre, la 
comissió de Fellows, formada per joves voluntaris que lideren la organització d’activitats 
que es duen a terme en el marc del programa, també han organitzat en línia la sessió 
Welcome Fellows per donar la benvinguda i motivar als nouvinguts a la comunitat.

Amb l’objectiu de recuperar la presencialitat, a finals de 2021 s’ha iniciat el cicle 
d’activitats Sci-Art: una simbiosi perfecta, al voltant de la intersecció entre art 
i ciència. En el marc d’aquest cicle es va organitzar una visita a l’exposició Ciència 
Fricció al CCCB, amb l’objectiu d’inspirar noves iniciatives que incorporin la mirada 
STEAM en els projecte que s’impulsin a partir d’ara. 

636 
persones

_
Bojos per la ciència
Durant l’any 2021 la major part dels 10 cursos de Bojos per la ciència, destinats 
a fomentar les vocacions científico-tecnològiques entre joves de batxillerat, 
van poder-se dur a terme combinant sessions en format virtual amb la presencialitat, 
depenent de les mesures sanitàries vigents en cada moment i sempre garantint la 
màxima seguretat de les i els participants i investigadors/es. 

Aquesta segona edició del programa amb sessions en format virtual, va permetre 
enfortir l’expertesa dels centres de recerca en matèria de divulgació científica a través 
d’eines en línia, i va fer possible donar continuïtat al programa amb la màxima norma-
litat per als més de 250 participants.

253 
persones

_
Campus Natura
El programa Campus Natura ha arribat a la seva tercera edició el 2021. Després de 
dues edicions convivint amb la pandèmia, aquest any el programa s’ha pogut com-
pletar amb èxit, seguint la planificació i calendari plantejats.

Els 15 estudiants participants al Campus Natura 2021 han pogut gaudir de la 
singularitat del programa, realitzant totes les sessions pràctiques, visitant diferents 
espais naturals representatius del territori de Catalunya de la mà de professionals 
del sector per aprendre sobre la sostenibilitat, la biodiversitat i la conservació de la 
natura.

S’ha millorat el programa ampliant la sessió a la Muntanya d’Alinyà, que ha passat 
d’un a dos dies, i incloent el transport en autocar a totes les sessions.

30 
persones

148
persones

60
44 
44

Joves i Ciència Fase 1
Joves i Ciència Fase 2
Joves i Ciència Fase 3

28 Vocacions i talent  Memòria 2021 - Reimaginar la Fundació 29



35 
persones

20
15

_
Projectes d’impuls 
a la recerca
La Fundació Catalunya La Pedrera impulsa la recerca en l’àmbit de la cièn-
cia i la medicina amb diversos projectes. És el cas del programa Talents, que 
ajuda a joves especialistes en medicina o infermeria a desenvolupar el seu projecte 
de recerca dins els centres d’investigació adjunts o propis dels centres hospitala-
ris. L’any 2021 es van atorgar 20 ajuts, repartits entre professionals de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol, l’Hospital Clínic de Barcelona, l’Hospital de Bellvitge i el Vall 
d’Hebrón Institut d’Oncologia.

I també per promoure l’excel·lència científica la Fundació col·labora amb el 
Barcelona Institut of Science and Technology (BIST) mitjançant beques al mèrit per 
a estudiants amb vocació investigadora o per a investigadors en etapa post-docto-
ral que tinguin inquietud per l’ensenyament i vulguin formar-se com a docents per 
donar resposta als reptes actuals de l’educació en aquest àmbit.

_
Joves per la Medicina
Aquest 2021 ha vist el naixement d’aquest nou programa amb què la Fundació 
Catalunya La Pedrera vol promoure el talent i les vocacions en l’àmbit de 
la medicina, amb dues edicions dins del mateix any. La primera es va fer entre els 
mesos de febrer i maig, en format íntegrament en línia i en col·laboració amb l’Hos-
pital Clínic, en què 25 nois i noies participants van poder aprendre i aprofundir en 
el món de la medicina i la recerca en aquest àmbit.

Arrel de la gran acollida del programa, el novembre del 2021 s’ha fet una segona 
edició, aquesta vegada ja en forma presencial. Aquesta segona edició ha acollit 
150 joves que durant 18 dissabtes van fer sessions a alguns dels hospitals més 
importants de l’àrea metropolitana de Barcelona: Hospital de Sant Pau, Parc Salut 
Mar, Hospital de Bellvitge, Hospital Germans Trias i Pujol i Hospital Clínic; i 3 enti-
tats de l’àmbit de la salut: l’Institut Català d’Oncologia, l’Institut de Salut Global i 
la Fundació Alícia.

La motivació dels i les professionals dels diferents centres sanitaris és fonamental 
per al desenvolupament d’aquestes formacions, i molt especialment en aquest any 
2021, en què, tot i la sobrecarrega de feina que ha suposat la pandèmia en aquest 
sector, van fer un esforç per seguir formant els i les joves del país.

181 
persones

_
Campus Ciència 
i alimentació
Després que la pandèmia obligués a cancel·lar el programa al 2020, el Campus 
Ciència i alimentació ha pogut realitzar la seva primera edició l’estiu del 2021, 
seguint el protocol COVID-19 que s’havia establert pel conjunt de programes 
científics. 30 participants de primer i segon de batxillerat van gaudir 
d’una setmana a l’entorn de Món Sant Benet, aprenent i descobrint els aliments i 
processos culinaris des de l’òptica de diferents disciplines científiques, de la mà de 
professionals del Centre d’Agrogenòmica de Catalunya, la Universitat de Barcelona 
o l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, entre d’altres.

29
persones

Programa Talents 
Màster BIST
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_
Escoles Tàndem
El programa Escoles Tàndem impulsa la col·laboració entre un centre educatiu i una 
institució de referència amb la voluntat de singularitzar l’escola en un procés 
d’innovació que posi l’alumnat al centre. Treballant al costat dels equips di-
rectius i els claustres, per transformar, des del lloc on es troben, la manera d’ensenyar 
i d’aprendre. Parlant de les necessitats de l’alumnat, de metodologies, d’horaris, de 
motivació, del benestar dels equips docents, de la comunitat educativa, i pensant sem-
pre en la sostenibilitat a llarg termini dels projectes. 

El 2021 es va dur a terme l’activitat Llum, a l’Escola Font de la Pólvora de Gi-
rona Est, on s’apostà per dur a terme, durant dues setmanes, una experiència d’im-
mersió artística que va vehicular el treball per projectes del centre. Va comptar amb 
la presencia de sis creadors: Xavi Bové, Lidia Zoilo González (Macarena Recuerda 
Shepard) i Sofia Asencio, Quim Ribalta (El Bombetó), Kerstin von Porat (Animamundi 
Teatre) i Ana Párraga (Rojo Tierra); dos entitats culturals: Museu del Cinema de Girona 
i Teatre de Salt; i Cel Obert, empresa de divulgació científica. Es tractà d’un pas més 
en l’aplicació de les estratègies fomentades pel projecte Tàndem per impulsar la inno-
vació del centre en l’eix metodològic. 

També s’ha continuat amb els Tàndems formats per l’Escola El Turó i el Museu Pi-
casso de Barcelona (finalitzat a juny), i  l’Escola Font de la Pólvora, l’Escola 
Vila-Roja, l’Escola Sagrada Família, amb Temporada Alta, la Fundació 
Ciutat Invisible i la Fundació Girona Est a Girona. I al setembre es van incor-
porar els Tàndems formats per l’Escola Alexandre Galí amb el British Council i 
l’Escola Mercè Rodoreda amb el Teatre Nacional de Catalunya.

6.426 
persones

5.849 
577

_
Programa d’Acompanyament 
Educatiu (PAE)
Un dels objectius de la Fundació és millorar el creixement formatiu dels infants i joves 
amb diversos projectes, entre els quals destaca el Programa d’Acompanyament Edu-
catiu (PAE). El 2021 ha estat un any de reactivació d’aquest programa: dels 
215 infants i joves a principis d’any, va arribar a 540 al juny i va tancar al desembre 
amb 641 participants. El seguiment rigorós de les mesures i protocols COVID ha estat 
essencial per a mantenir l’activitat, no havent-se produït cap contagi en el sí de l’acti-
vitat ni cap confinament preventiu grupal.

D’altra banda, l’aixecament progressiu de les restriccions COVID per a realitzar acti-
vitats extraescolars, sumat a la represa del programa a 3 espais més (13 en total), han 
facilitat el creixement tant a nivell de participants com en presència al territori.

El PAE, actiu a 9 municipis de Catalunya, de nou ha estat reconegut i valorat com 
un recurs educatiu innovador de referència per a centres i entitats 
educatives.

La situació de pandèmia viscuda i sostinguda durant el 2020 i 2021, ha evidenciat 
les necessitats educatives dels infants i joves i la idoneïtat de l’aquesta proposta 
d’acompanyament educatiu: oferir-los un suport a l’estudi - perquè consolidin uns 
hàbits d’estudi -, i alhora acompanyar-los perquè desenvolupin i integrin competènci-
es socioemocionals. Aquest ha estat el focus de la intervenció educativa de l’equip de 
més de 100 educadors que han fet possible el programa el 2021, ajudant a infants 
i joves a guanyar autonomia i millorar el seu benestar perquè puguin desenvolupar els 
seus talents.

641 
persones

Alumnes

Professors
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_
Impuls al talent musical
La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa amb el foment del talent i les vo-
cacions, també artístiques i musicals. En aquest àmbit, durant l’any 2021 s’han pogut 
reprendre, encara de manera tímida degut a les restriccions de la COVID, algunes 
activitats culturals. Entre elles una versió reduïda de La Pedrera Jazz, el cicle de 
concerts que es fa durant l’estiu al terrat de La Pedrera. També s’ha pogut acollir el 
concert de tancament del festival Bachcelona.

1.333 
persones

1.230 
103 

_
Col·legi Oms i de Prat
L’Oms i de Prat de Manresa ha seguit treballant aquest 2021 amb força i il·lusió 
la renovació del seu projecte pedagògic i la transformació progressiva dels seus 
espais per facilitar la innovació educativa.  

 Al setembre s’ha iniciat la col·laboració amb el projecte NEST (Novice Educator 
support and Teachers), finançat amb fons europeus. NEST és una recerca a nivell 
europeu, juntament amb centres d’Àustria, Bèlgica, Bulgària, Romania, i amb el 
suport de la Universitat Alemanya UDE, i consisteix en crear la figura de mentor 
entre el professorat experimentat com a agent clau en el procés de formació i acom-
panyament a docents novells. 

En el marc del projecte Etwinning Erasmus Be active be happy, el mes d’oc-
tubre l’alumnat de 2n d’ESO ha viatjat a Croàcia on han treballat hàbits saludables 
en el món digital i de l’alimentació, conjuntament amb alumnes provinents 
d’Alemanya, Lituània, Suècia, Croàcia i Turquia. 

Durant aquest curs també s’ha signat un acord de col·laboració amb l’Escola Su-
perior de Música de Catalunya (ESMUC) que suposa que el col·legi aculli 
als i les estudiants de l’ESMUC perquè completin el pràcticum 1 i 2 del grau de 
pedagogia musical. Durant el primer trimestre del curs l’alumna assignada va iniciar 
col·laboracions amb els especialistes de música de totes les etapes treballant el 
cant coral i aportant una visió diferent del treball de la música a l’aula. 

El col·legi es manté com un dels millors valorats i sol·licitats de la ciutat de Manresa 
com ho demostra el fet que durant el procés d’inscripció es van cobrir el 100% de 
les places ofertes en primera opció.

678 
persones

La Pedrera Jazz

Bachcelona. Concert final
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Promovem projectes de sostenibilitat i educació ambiental a la nostra 
xarxa d’espais naturals
Perquè volem deixar un món millor a les futures generacions

—
Sostenibilitat 
i natura
—54.371
persones
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_
Sostenibilitat
A la Fundació Catalunya La Pedrera treballem per millorar el món dels nostres fills, 
per això volem abordar els grans reptes ambientals als quals s’enfronta la societat, 
com són el canvi climàtic o la pèrdua de biodiversitat, que posen en perill el benestar, 
especialment, de les generacions futures. Apostem per la sostenibilitat mitjançant 
les energies renovables, per això el 2021 s’han instal·lat plaques fotovoltaiques 
a Món Sant Benet, produint ja el primer any un 25% de l’energia consumida. També 
s’han planificat totes les accions necessàries per aconseguir que la Fundació arribi a 
l’objectiu de generar el 100% de l’energia elèctrica consumida amb fonts renovables 
d’autoproducció al 2030.

_
Educació ambiental
La Fundació promou activitats i programes d’educació ambiental als seus espais 
naturals perquè tothom pugui gaudir de la natura i dels seus beneficis. Però 
sobretot per formar als ciutadans, tan joves com adults, perquè puguin contribuir 
en la lluita contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat.

Durant l’any 2021, encara amb un entorn de pandèmia, s’ha fet especialment pa-
lesa la importància de la natura pel benestar de les persones. Des dels centres de 
la Fundació s’han ofert activitats, estades, excursions i sortides que han pogut gau-
dir més de 54.000 persones.

54.371 
persones

10.223 
27.276
15.058
1.818

_
Xarxa Espais Natura
Degut a la situació pandèmica, els programes i projectes de conservació dels 
Espais Natura de la Fundació s’han concentrat en fer la gestió necessària per tal 
de garantir el manteniment d’aquests espais. Amb la reobertura dels dos centres 
MónNatura, de Mont-rebei i de Montserrat- Can Maçana, novament la gran aflu-
ència de visitants ha posat de manifest la necessitat de reconnectar amb 
la natura, com una demanda social creixent. I, alhora la necessitat de disposar 
d’espais d’acollida adients i fer-ne una gestió activa per tal de minimitzar els im-
pactes negatius d’una sobre-freqüentació puntual. Cal destacar que durant tot el 
2021 no hi ha hagut cap incident sanitari relacionat amb la pandèmia als centres i 
espais naturals de la Fundació.

343.361
persones

26.000
33.584
1.689
22.477
19.200
54.911

17.400

35.800
14.100
47.800
5.000
11.900
1.500 
5.000
6.000
15.000
4.000
20.000
2.000

MónNatura Pirineus 

MónNatura Delta de l’Ebre 

La Masieta de Mont-Rebei  

Punt informació de 

Montserrat-Can Maçana

Congost de Montrebei

Muntanya de Puigventós 

Muntanya d’Alinyà  

Port d’Arnes  

Cingles de l’Avenc de Tavertet  

Montserrat-Coll de Can 

Maçana  
MónNatura Delta de l’Ebre - 

Salines de a Tancada  
Estany d’Ivars i Vila-sana  
Mig de dos rius

Llacunes de Can Morgat 

Reserves de Sebes  
Congost de Fraguerau  
Bosc de Vilalta  
Aiguamolls de Ter Vell  
Bosc de la Tosca  
Can Puig de Fitor  
Boscos de Can Roca Els Blaus  
Llacuna de l’Alfacada  

Oliveres mil·lenàries de l’Arion 
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Generem i compartim coneixement i bons hàbits sobre alimentació i salut
Perquè volem millorar l’alimentació de tothom, sigui quina 
sigui la seva situació vital

—
Alimentació
per a la salut
—15.465
persones
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_
Salut i bons hàbits 
alimentaris
Des de la Fundació Catalunya La Pedrera, a través de la recerca experta d’Alícia 
(Alimentació i Ciència), es vol millorar la salut i els hàbits alimentaris de 
les persones, posant especial èmfasi en aquelles que afronten una malaltia o tenen 
restriccions alimentàries. Durant l’any 2021 s’han fet diverses accions i projectes, com 
el programa FruitTAS per promoure el consum de fruita en joves amb discapacitat 
intel·lectual lleu o moderada, o l’elaboració de continguts i càpsules audiovi-
suals divulgatives en col·laboració amb entitats com l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya o l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

889
participants

_
Tallers d’alimentació per 
a necessitats especials
La divulgació del coneixement al voltant de l’alimentació per a la salut és fonamen-
tal. Per això, la Fundació ofereix formació sobre el tipus d’alimentació més convenient 
en situacions de malaltia a través de tallers dirigits tan a públic especialit-
zat com a públic general. En concret el 2021 s’han fet tallers per a col·lectius 
amb necessitats especials, per a personal d’entitats, residències i centres sociosani-
taris, per a professionals de la salut, i també tallers de cuina, alimentació i salut, que 
han arribat a més de 14.400 persones.

14.453
participants
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Construïm experiències a La Pedrera i a Món Sant Benet
Per fomentar l’aprenentatge i la reflexió amb propostes 
artístiques i culturals de màxima excel·lència

—
Mirada 
de creació 
i reflexió
—243.110
persones
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243.110
Visitants i clients

La Pedrera 183.474 visitants

Món Sant Benet 59.666 clients

_
Construïm experiències 
a La Pedrera i a Món 
Sant Benet
La Fundació Catalunya La Pedrera treballa en diferents àmbits de la cultura i l’art 
generant experiències de màxima excel·lència que ajudin a l’aprenentatge i la re-
flexió, també als seus equipaments patrimonials: La Pedrera i Món Sant Benet.

Durant l’any 2021 les visites a La Pedrera encara s’han vist molt afectades per 
les diverses situacions de restriccions sanitàries i les dificultats en la mobilitat 
internacional, motiu pel qual hi ha hagut una àmplia majoria de públic de proximi-
tat. Precisament per apropar amb una nova mirada l’edifici de Gaudí als visitants 
locals, s’han programat diverses activitats especials, com el cicle La Pedrera 
amb DO, en col·laboració amb l’Institut Català del Vi i la Vinya, fusionant l’arqui-
tectura gaudiniana amb les DO de vins i cava catalans. I com cada any, al de-
sembre, el Nadal a La Pedrera, una proposta familiar molt especial amb tallers 
temàtics, el Tió de La Pedrera amb regals per als més petits, i els Christmas corners 
que s’han instal·lat en diversos racons de tot l’edifici.

Pel que fa a Món Sant Benet, aquest 2021 l’activitat s’ha anat recuperant de 
manera progressiva. L’hotel i el restaurant Món han seguit oberts amb normalitat, 
i al juny s’ha reobert també el restaurant L’Ó. Les xifres de persones i 
empreses que han gaudit dels serveis de Món Sant Benet demostren la importàn-
cia de poder gaudir d’un entorn natural únic, especialment després de mesos de 
restriccions provocades per la pandèmia. 
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