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Acollim gent gran,
infants i joves
La Fundació Organisme Benèfic Assistencial (OBA) va ser fundada al 1946 pel beat Dr. Pere Tarrés i el Dr. Gerard Manresa, tots
dos metges i el primer també sacerdot, amb la finalitat d’atendre
malalts que patien la tuberculosi i no eren atesos per la sanitat
pública. L’orientació actual de la fundació OBA manté viu l’esperit cristià dels seus fundadors, que consisteix a servir els qui
més ho necessiten a la nostra societat a través de l’atenció i la
cura de les persones en situació de vulnerabilitat.
Els nostres centres, Residència Sol Ponent i La Immaculada,
amb seu a Sant Andreu de la Barca, volen ser un signe de l’esperit evangèlic de servei i d’acollida tant d’infants, adolescents
i joves amb problemàtiques sociofamiliars, com de persones
grans en situació de fragilitat.
L’OBA és una institució canònica de l’Arxidiòcesi de Barcelona,
amb personalitat jurídica pròpia, dirigida per un patronat. És una
filial de Càritas Diocesana de Barcelona.

VISIÓ

MISSIÓ

VALORS

VISIÓ

MISSIÓ

Atendre, amb la màxima qualitat, situacions de vulnerabilitat
que afecten infants, adolescents, joves i persones grans,
a la llum de l’Evangeli.

Implementar un acompanyament digne i de qualitat a persones en situació de fragilitat
o de risc social i potenciar-ne l’autonomia.

VALORS
COMPROMÍS. Aportar talent professional i energia vital per millorar la qualitat de vida de totes les persones que atenem.
RESPONSABILITAT. Respondre activament a les diverses necessitats de les persones ateses i defensar els seus drets tothora.
CONFIANÇA. Ser dignes de credibilitat per la competència, el bon
tracte, la veracitat i la confidencialitat.
AUTONOMIA. Potenciar el desenvolupament integral de totes
les persones acollides, respectant el seu projecte de vida i vetllant pel seu benestar.
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La Residència i Centre de Dia Sol Ponent
Ofereix serveis residencials amb caràcter permanent i d’acolliment diürn per
a la gent gran.
Està destinada a donar assistència
integral en les activitats de la vida diària,
amb la finalitat de facilitar un entorn
substitutiu de la llar adequat i adaptat
a les necessitats de les persones ateses, afavorint la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia,
una millora en la qualitat de vida i un
nivell de benestar digne per a la persona acollida. En el cas de les persones
del centre de dia, la seva atenció es veurà completada en el seu entorn social
familiar. Aquesta tasca la porten a terme un equip interdisciplinar de professionals.

La Residència La Immaculada
Està destinada a donar acollida temporalment a infants i adolescents de

3 a 16 anys que pateixen problemàtiques sociofamiliars diverses i necessiten d’un entorn que garanteixi la bona
convivència i l’ajut necessari per al seu
desenvolupament.
El Centre ofereix als residents el suport que els cal en un ambient tan familiar com sigui possible, a través de
l’acollida en les llars durant el temps
escaient.
Un equip de professionals del món socioeducatiu dona resposta a les necessitats dels infants i adolescents.

El futur Centre Residencial Beat Pere Tarrés

Mn. Manuel Claret i Nonell
Va néixer a la ciutat de Barcelona el 22
de setembre de 1939 i fou el cinquè de
dotze germans. Va fer els estudis primaris i el batxillerat als Germans de les
Escoles Cristianes del carrer de Santa
Anna de Barcelona (la Salle Josepets).
Al setembre de 1956 entra al Seminari Major de Barcelona i acaba els
estudis l’any 1962. És ordenat prevere el 22 de setembre de 1962 pel bisbe de la diòcesi, Dr. Gregorio Modrego
Casaus.
Durant l’any 1965 fa els cursos per
obtenir el títol de batxiller en teologia
a la Facultat de Teologia de Catalunya,
dependent de la Pontifícia Universitat
Gregoriana de Roma. El 22 de juny de
1972, defensa la tesina dirigida pel
Dr. J.M. Rovira Belloso sobre «La fe de
los jóvenes y la fe de la Iglesia» i obté
la llicenciatura en teologia. El 21 de
juny de 1992 va defensar la tesi doctoral «L’amor, la sexualitat i la fecunditat. El Magisteri de l’Església fins a
la Familiaris consortio», que dirigí el
Dr. Gaspar Mora, i obtingué el títol de
doctor en teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya.
El 16 de novembre de 1973 fou nomenat director de Càritas Diocesana
de Barcelona, succeint Mn. García Díe
i Mn. Narcís Prat. Durant aquesta primera etapa i en nom de Cáritas Nacional, va ser membre de la Comissió Internacional per a la Tercera Edat, que
depenia i informava Càritas Internacional sobre la situació i polítiques europees d’aquest col·lectiu de persones.
El cardenal Jubany li renovà el nomenament com a director de Càritas dues
vegades fins l’any 1981. L’any 1976

va compatibilitzar el càrrec de director
de Càritas amb el de director de l’OBA,
tasca que va exercir fins al dia 18 de
novembre de 1987. El 22 de desembre de 2004 és nomenat delegat diocesà de Pastoral Familiar i torna a ser
nomenat director de l’OBA fins l’any
2016, en la qual continuà com a patró
fins al seu traspàs a la casa del Pare.
Va ser professor a la Facultat de Teologia de Catalunya i cap del departament de Moral. També va escriure
algunes publicacions com L’amor, la
sexualitat i la fecunditat. El magisteri
de l’Església fins a la Familiaris consortio (Herder 1995), El matrimoni, comunitat de Vida i Amor (CPL i Facultat de
Teologia de Catalunya, 2009). El 2012
va obrir el curs d’aquesta Facultat, amb
la lliçó inaugural «El Magisteri de l’Església sobre el matrimoni i la família».
En aquesta lliçó inaugural es va avançar a alguns dels plantejaments més
oberts que després recolliria l’exhortació apostòlica del papa Francesc Amoris Laetitia.
Després d’una malaltia, entrà a la
VIDA de comunió plena el dia 14 de juny
de 2018, als 78 anys d’edat i 55 de ministeri sacerdotal.

쏔 Vull col·laborar amb l’acció social de Fundació Organisme Benèfic Assistencial
Si ens proporciones les teves dades et farem arribar el rebut perquè puguis deduir el teu
donatiu a la declaració de l’IRPF segons la legislació vigent.
Nom ....................................... Cognoms
Adreça

................................................

............................................................

Codi Postal

Telèfon ................................................ E-mail

........................

Població

NIF

...................................

..........................................

..................................................................................................

Aportaré ............................................. euros cada 쏔 mes 쏔 semestre 쏔 any
Si us plau, fes-nos arribar aquest imprès omplert amb les teves dades personals i adjunta-hi el comprovant de pagament del banc.
FORMA DE PAGAMENT

Vol oferir als adolescents i joves una alternativa a l’entorn familiar, cobrint-los
les necessitats bàsiques de la vida diària i procurant-los un entorn que garanteixi un desenvolupament harmoniós
encaminat a la seva plena autonomia,
acompanyant-los en el seu procés d’emancipació.
El Centre Residencial Beat Pere Tarrés estarà ubicat a Barcelona. Tindrà
la finalitat d’acollir adolescents i joves
que viuen a la Residència La Immaculada de Sant Andreu de la Barca, donant

continuïtat als seus processos, una vegada complerts els 16 anys i fins que
assoleixen la majoria d’edat i/o la
seva emancipació, acompanyant-los
en el seu procés d’estudis, d’accés
al món laboral i a l’habitatge propi amb
les garanties mínimes d’èxit, transmetent l’estil i tarannà propi de l’entitat.
Per donar resposta a aquests adolescents i joves, el centre comptarà amb la
presència constant d’un equip o referent
educatiu.

Domiciliació bancària

Transferència bancària al següent número de compte indicant el concepte «donatiu» seguit del teu nom i cognoms.
ES08-2100-3200-9225-0001-7133
쏔 Sí, vull rebre informació de l’activitat de Fundació Organisme Benèfic Assistencial
Inclourem les teves dades a la Base de Dades General d’Administració de Fundació Organisme Benèfic Assistencial amb la finalitat de prestar-te els serveis que ens demanes i de mantenir-te informat dels nostres projectes i de les nostres activitats. Només
cedirem dades quan ho exigeixi una llei o bé, quan ho demani una autoritat en compliment de les seves funcions. Pots exercir els
drets d’accés, rectificació, supressió, cancel·lació, oposició, a la limitació del tractament, a la portabilidad, a objectar sobre decisions individuals automatitzades o fent constar el dret que vulguis exercir adreçant un correu a fundaciooba@obabcn.org o bé personalment dirigint-te a c/ València 218, 1r 2a dreta, 08011 Barcelona.

