MEMÒRIA 2017

LA FUNDACIÓ EL MILÀ

La Fundació El Milà es constitueix el 2015 com una petita fundació familiar
que té com a objectiu fomentar la consciència, l’educació i la reflexió al voltant del medi ambient i el territori. Per això, genera i dóna suport a projectes
de caràcter creatiu, en especial a tots aquells que treballen amb col·lectius
desfavorits.
www.fundacioelmila.org

Aquest 2017 hem impulsat el primer projecte de la Fundació El Milà: “los Cuentos
de Ninots”, un projecte educatiu dirigit a la infància que busca fomentar la reflexió
i l’empoderament de la infància en quan a les problemàtiques socioambientals que
vivim a la ciutat, i la nostra relació amb aquestes.
“Los Cuentos de Ninots”, és un projecte que s’origina amb l’edició del llibre amb el
mateix nom i que busca fer arribar de forma entretinguda, i innovadora la reflexió
entorn la ciutat al públic infantil. És un llibre on es troba una vintena de superherois
i superheroïnes imperfectes que, sense varetes màgiques ni poders increïbles, fan
de les seves per canviar el seu entorn a favor del medi ambient i del benestar social.
El llibre va de la mà d’un projecte educatiu que enguany hem dirigit principalment
a Centres Oberts de Catalunya i compta amb un dossier d’activitats que serveix
com a guia a educadors/es i un taller presencial -que desenvolupa la mateixa Fundació- amb aquells centres participants en el projecte que s’ubiquen dins de l’Àrea
Metropolitana.

Amb el projecte pedagògic de “Los Cuentos de Ninots”:

Hem arribat a:

500 infants
de Centres Oberts

Hem desenvolupat

15 Tallers dins
l’Àrea Metropolitana
Hem arribat a:

13 projectes
fora de l’Àrea Metropolitana de
Hem realitzat:

2 tallers i xerrades a escola amb 100 infants
+
El projecte ha arribat a Nicaragua

Hem col·laborat amb:

FEDAIA

ACTIVITATS RELLEVANTS DEL 2017

La Sígueme Flautas es
converteix en cap gros
Un dels ítems de l’any 2017 ha estat el
disseny i construcció d’un cap-gros
per al taller de presentació als Centres
Oberts.

Un projecte rodó que ha
tingut molt bona rebuda
Enguany, s’han realitzat una quinzena de
reunions amb FEDAIA, Caritas, Fundació
Catalana de l’Esplai i diversos centres
oberts i escoles; així com l’enviament de
la informació del projecte a desenes de
centres oberts mitjançant correus electrònics. Totes aquelles persones que han
rebut d’una manera o una altra la informació i el contingut del projecte, ens han
felicitat per la iniciativa i els continguts.
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ACTIVITATS RELLEVANTS DEL 2017

La sorpresa i la benvinguda als
Ninots per part dels Centres
Oberts
El taller que vam realitzar a 15 centres
oberts va tenir molt bona rebuda a tos
els centres. Va estar pensat com a presentació i primer contacte dels infants
amb aquests superherois i superheroïnes
anomenats Los Ninots. També va ser una
manera molt engrescadora per entregar
el llibre de los Cuentos de Ninots a cada
infant, com a sorpresa.

El projecte al nou web i Twitter
de la Fundació
Durant l’any s’ha dissenyat el web de la
Fundació El Milà i hem interactuat via
Twitter, com a finestra de presentació i difusió de la Fundació i del primer projecte
de Los Cuentos de Ninots.
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MEMÒRIA ECONÒMICA

Inici del curs								

30.220,16

Donacions									

5.000,00

SERVEIS DE TERCERS							
Creació ninot								
Assessorament pedagògic						
Serveis online								
Impressions 								
Missatgeria									
Creació imatge i manual gràfic fundacional				
Gestoria									
Afiliació coordinadora catalana de fundacions			

-6992,78
-893
-500
-88,87
-1373,56
-128,15
-3.630,00
-109,2
-270

COORDINACIÓ PROJECTE						

-7.873,08

MONITORATGE 								

-957,57

IMPOSTOS 									

-986,15

total despeses								

-16.809,58

balanç final									

18.410,58
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