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APRENENT DEL PASSAT,
ENFOCANT EL FUTUR
Aquest any 2011 ha estat decisiu per a la Fundació.
Després de 6 anys de creixement progressiu, ens hem
aturat per poder mirar enrere, reflexionar sobre el camí
recorregut i enfocar cap a on volem anar.
L’associació Esade Alumni ens ha donat suport a l’hora
de fer una reflexió estratègica que ha durat un any. Hi
ha implicat a tot el personal, voluntariat, usuaris i fins i
tot el barri. D’aquí n’han sorgit algunes propostes per a
seguir caminant de manera constructiva i eficient vers el
nostre objectiu.
Gràcies a aquesta reflexió estratègica avui disposem
d’una nova estructura de funcionament intern molt més
eficient, i hem reconfigurat els projectes per dotar-los
d’una major coherència interna i fer una intervenció de
més qualitat.
En un moment on la situació de les persones que atenem
ha empitjorat i les aboca més a l’exclusió, considerem que
és important posar uns bons fonaments a la fundació
per enfocar els anys que vénen amb força, esperança,
professionalitat i alegria, i poder acompanyar aquestes
persones en el seu camí esforçat vers una vida més digna
i plena.

Treballem pel desenvolupament de les persones del barri
MISSIÓ:

acollir els menors i llurs famílies en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió
social, i acompanyar-los en els seus procesos socioeducatius perquè, en un entorn plural,
arribin a ser membres actius de canvi vers una societat més cohesionada i més justa.

VISIÓ:

ser una entitat de referència en el barri, reconeguda per la seva acció
socioeducativa transformadora i pel seu estil d’acompanyament basat en una atenció
personalitzada i desenvolupada a través del servei a les persones i des de la proximitat, la
professionalitat i el treball en xarxa.
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“Al Centre Obert voy porque me gusta, me lo paso
bien. Creo que trabajar con gente joven es lo más
positivo que uno puede hacer.”
José Antonio, professor jubilat de 77 anys

Projectes

Centre Obert
Dirigit a infants del barri de 6 a 12 anys.
De dilluns a divendres de 17h a 19.30h.
El Centre Obert desenvolupa una tasca socioeducativa en el
lleure per afavorir el desenvolupament integral dels infants. Es
caracteritza per ser un projecte integrador i socialitzador, amb
caràcter preventiu, arrelat al territori i per treballar en l’entorn
habitual de l’infant. A més a més al Centre Obert es vol oferir un
entorn de seguretat i afecte on l’infant i la seva família se sentin

acollits, estimats i protegits.

Aquest any…
•

•
•

•

Fruit de la reflexió estratègica s’ha donat nova importància als aprenentatges
instrumentals més bàsics per tal d’evitar el fracàs escolar, que és molt elevat entre
els infants. També s’han començat a definir els diferents programes amb els que
treballem i que ens permetran sistematitzar la nostra actuació: salut, NTIC, famílies,
educació emocional, lleure, participació i valors.
S’han sistematitzat les tutories amb els infants i llurs famílies.
S’ha mantingut i millorat el seguiment coordinat amb tots els agents implicats amb
la família a través dels GTM, dels EBASP, l’EAIA i reunions puntuals amb altres
professionals.
El centre porta a terme, des de fa quatre anys, una escola de mares i pares, amb
l’objectiu de ajudar-los, fonamentalment, en l’educació dels seus fills. S’han fet 3
xerrades sobre temes relacionats amb la comunicació i l’ús d’internet, un tema que
preocupa molt a les famílies, i la formació s’ha ofert en funció de l’edat dels infants.

37 infants atesos

13 nacionalitats

34 infants han

passat de curs 6 infants han estat baixa durant el curs
86% de mitjana d’assistència
Serveis Socials i escoles

63% d’infants derivats de

57 infants han participat en el

casal d’estiu 20 infants han participat a les colònies
d’estiu

27 famílies ateses 17 voluntaris i

voluntàries

8 infants han finalitzat el projecte
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“Si perdem aquest recurs, el barri perdrà molt. Hem
d’ajudar que la Fundació continui fent aquesta
feina. En el fons, fan feina per al barri, o sigui, fan
feina per nosaltres.”
Dolors, directora CEIP del barri

ApreniJoc
Dirigit a infants del barri de 6 a 10 anys.
Dos dies per setmana de 17h a 19.30h.
El projecte, que va néixer l’any 2009 dins del Pla Educatiu
d’Entorn La Salut – Llefià, pretén proporcionar una activitat
educativa que potenciï el desenvolupament integral dels
infants fora de l’horari escolar, amb finalitats lúdiques,
educatives, socials i culturals. Es dirigeix a alumnes de
Primària amb determinades necessitats socials, educatives
i d’integració.
Els infants fan una primera hora de reforç en competències
educatives bàsiques (llengua i matemàtiques) i una segona
hora d’educació en el lleure.

Aquest any…
•

•
•

Aquest curs s’ha introduït una millora
qualitativa al projecte respecte als anys
anteriors: davant la demanda per part de
famílies i escoles, la primera hora de la tarda
s’ha dedicat a fer reforç escolar.
El projecte ha comptat amb una coordinadora
per al seguiment diari i pel contacte amb la resta de projectes de la Fundació.
La constància d’assistència dels infants ha millorat respecte al curs passat, en part gràcies
a haver començat a oferir reforç escolar.

31 infants atesos 28 infants passat de curs
abandonat el projecte durant el curs

1 infant ha

87% de mitjana d’assistència

71% d’infants derivats de Serveis Socials i escoles

8 nacionalitats diferents

7 infants han finalitzat el projecte
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“Veure que un noi que comença amb 7
suspensos acaba aprovant el curs és molt
gratificant.”
Ana, educadora

ApreniCreix
Dirigit a adolescents del barri de 12 a 15 anys.
Dos dies per setmana de 17.30h a 19.30h.
ApreniCreix és un espai de creixement per a adolescents de 1r i 2n d’ESO, on reben un
suport a l’escolarització a través del reforç en competències educatives bàsiques, així com
d’un acompanyament en el seu procés de desenvolupament com a persones.

Aquest any…
•
•
•
•
•

S’ha dividit el projecte en dos grups per reduir el número de tardes i doblar el número
d’adolescents atesos
S’ha començat a treballat la utilització adequada de les NTIC.
S’ha iniciat un programa d’intel·ligència emocional amb els adolescents
S’ha fet un treball coordinat amb serveis socials (UBASP), instituts (sobretot a través
dels tutors) i altres agents relacionats amb la família i l’adolescent.
S’ha posat en marxa un protocol de col·laboració amb el Centre Sant Jaume de
Badalona per derivar els alumnes que
finalitzen el projecte.

22 adolescents atesos
18 han passat de curs 83%
de mitjana d’assistència

43%

5
adolescents
han
seguit el reforç al
Centre Sant Jaume 9
derivats de Serveis Socials i IES

nacionalitats 3 voluntaris 6
adolescents han finalitzat el
projecte
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“Antes yo no salía de casa porque no
sabía hablar. Ahora tengo confianza,
puedo hablar, me entienden y soy más
autónoma.”
Vivian, alumna

F.A.R.
Formació
Acompanyament
Relació
Dirigit a adults del barri en
risc d’exclusió social.
Atenció preferent a dones.

Espai OIDA
La situació de vulnerabilitat de les persones del barri i l’alt percentatge de persones d’origen
estranger (36%) fa que la Fundació, per la seva trajectòria i ubicació, sigui un espai de
referència on acudir quan hi ha situacions de necessitat o desprotecció. Això va fer néixer
l’espai OIDA el setembre de 2010, i durant aquest any s’ha consolidat un espai d’atenció
individualitzada on una professional ha atès en català, castellà, anglès, francès o àrab
marroquí, dins d’un horari establert de 6 hores/setmana.
S’han atès consultes d’orientació laboral, orientació formativa, assessorament jurídic,
traducció de documents, escolta de casos, omplir formularis, etc.

Acollida sociolingüística
208

alumnes

inscrits

11

•
•

cursos de llengua 54
infants atesos en servei

142
alumnes han
finalitzat el curs

de guarda infantil

149 inscripcions sense plaça
als cursos de català i castellà

11 voluntaris

•
•
•

•

S’han ampliat els cursos de castellà nit per a homes i dones.
S’han fet 5 cursos dirigits a dones d’origen estranger amb
servei de guarda infantil a nens de 0 a 3 anys, portat per
treballadores familiars.
Hem iniciat 2 cursos d’alfabetització de dones en petit grup.
S’ha iniciat un programa de reforç individual en comprensió
lectora i expressió oral per a les dones dels cursos de castellà.
S’han fet 2 formacions específiques per als voluntaris del
projecte a nivell d’adquisició d’eines pedagògiques i culturals.
S’han iniciat visites de la coordinadora a centres de formació
d’adults estrangers per establir col·laboracions i intercanviar
materials i punts de vista.
El mes de juny hem finalitzat la gestió conjunta dels cursos de
castellà per a dones amb Càritas, per tal de centrar els esforços
en els cursos oferts a la fundació.
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Les persones

Patronat
Francesc Gil i Argemí (president)
Jordi Roglà de Leuw (vicepresident)
Mª Jonquera Arnó i Fortit (secretària)
Carles Riera i Montserrat (tresorer)
Vocals:

Jaume Arboles i Muntadas
Juan Barcena i Arteagabeitia
Maria Fernández García
Bernat Mullerat i Prat
María del Carmen Ruiz Marqués
Josep Maria Sentís i Bonet

El que fa la fundació són les persones. Res no funcionaria si no hi hagués un equip
compromès, il·lusionat i molt format darrere de cada acció i cada projecte. Patronat,
professionals i voluntaris s’uneixen en la tasca comuna d’atendre a tots els usuaris, de tenir
cura dels espais i materials i de fer possibles les festes, celebracions, jornades... en el marc
d’uns mateixos valors i les ganes de construir una societat més justa.

Equip
DIRECCIÓ
ADMINISTRACIÓ
FINANÇAMENT
INFORMÀTICA
MANTENIMENT
NETEJA
CENTRE OBERT

APRENIJOC
APRENICREIX
FAR

CELEBRACIONS

Els números:

13 professionals 51
voluntaris
337 hores de formació
dels professionals
350
persones ateses
56% de la plantilla de 3 a

Silvia Casado Mancha
1 professional
1 professional
1 professional
2 voluntaris
2 voluntaris
1 professional
1 voluntària
3 educadores
17 voluntaris
2 estudiants de pràctiques
1 coordinadora
2 monitores
1 educadora
3 voluntaris
2 educadores
2 treballadores familiars
11 voluntaris
28 voluntaris*

*Alguns voluntaris participen en dues o més activitats

8 anys de permanència

100% de la formació
dins la jornada laboral
8% de la plantilla persones
amb discapacitat

justícia social llibertat transparència solidaritat

professionalitat

Informació econòmica
Procedència dels ingressos
Prestació serveis

A finals d’aquest exercici, i fruit de la reflexió
estratègica duta a terme per ESADE ALUMNI,
hem començat a estudiar la manera de
diversificar encara més les nostres fonts de
finançament.

35%

38%

Subv. oficials

Subv. d'entitats i
particulars

27%

Detall de les despeses
11%
Amb l’objectiu d’oferir uns comptes el més clars
possible, aquest any per primera vegada hem fet
una auditoria externa de comptes amb l’empresa
Forward Economics.

Personal

11%
Despeses
d'explotació

78%

Altres despeses

Detall de les despeses per activitat
Centre Obert

21%

Aprenijoc

53%
26%

La fundació ofereix les seves activitats de forma
gratuïta o per un preu simbòlic gràcies a la
col·laboració desinteressada de moltes persones i
entitats que col·laboren amb nosaltres.

Formació
Acompanyament
i Relació Adults
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Xarxa social
Com a entitat que treballa en el camp social i educatiu, creiem que cal que estigui arrelada al
seu entorn i que realitzi un treball en xarxa per a una atenció més òptima, integrada i de més
abast. Aquest any hem participat activament en diverses xarxes dels àmbits de Badalona
(barri i ciutat), infància i immigració.
•

Participació a la Comissió d’Infància i Joventut de la zona, amb els directors
dels centres educatius, serveis socials i altres entitats. En aquesta comissió es fa un
treball de diagnòstic i una posterior planificació de projectes socioeducatius que
responguin a les necessitats detectades. Els projectes es financen amb fons del Pla
de Desenvolupament Comunitari i/o del Pla Educatiu d’Entorn La Salut / Llefià.

•

El projecte “Teixim cultures, teixim barris”, del programa “Serra d’en Mena”,
amb la col·laboració del Pla de Desenvolupament Comunitari de La Salut i Llefià i
amb el suport de l’Ajuntament de Badalona. Durant l’any organitza diverses accions i
activitats que faciliten la vinculació i la relació entre diferents entitats, i en darrera
instància, per a facilitar la convivència entre les persones de diferents orígens. La
més consolidada és Els Colors de la Tardor, la qual s’ha celebrat per quart any
consecutiu.

•

Participació a la Comissió de Centres Oberts de la FEDAIA (Federació
d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència). Des d’aquesta
federació es promou la relació entre les diferents entitats catalanes que en formen
part, la formació dels professionals que hi treballen i el treball en xarxa. Des de la
comissió es promouen iniciatives i trobades, i es potencia un model de centre obert
amb criteris de qualitat, fent-lo visible davant les administracions i provocant un
treball intern dins de cada centre per anar-se adaptant a les noves realitats.

•

Plataforma “Badalona Som Tots”.

Som entitat membre del grup promotor, el
qual defensa un model de ciutat basat en la cohesió social, en la
convivència, en els drets i els deures de tota la ciutadania, en la
reducció de desigualtats i la igualtat d’oportunitats.
• Xarxa d’Acollida de Badalona, la qual reuneix entitats
de la ciutat que fan atenció directa a nouvinguts buscant afavorir la
seva integració a la societat d’acollida.

Altres entitats o recursos amb qui hem treballat en xarxa:

Fundació Migrastudium Centre Sant Jaume
(Fundació Carles Blanch) Fundació Ateneu
Sant Roc Consorci Badalona Sud (Punt “De tot
arreu”) Consorci per a la Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià

CASSIR de Llefià Caritas Badalona Serveis
de salut del districte IV

Fundació Germina
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Agraïments
Volem agrair especialment a…
Tots els voluntaris i voluntàries que feu possible la tasca de la
fundació, sigui amb atenció directa o bé fent possible el
funcionament de l’entitat. Gràcies pel temps dedicat i per creure
en el que fem.
L’equip de treballadores i treballadors, il·lusionats, dedicats,
grans professionals i sempre a punt per a allò que faci falta.
Els socis i sòcies, col·laboradors econòmics i donants de
material, que malgrat la situació de crisi han seguit donant-nos
suport, amb confiança i fe en la nostra tasca.
Els veïns i veïnes del barri, que amb el seu gra de sorra
col·laboren a fer la tasca diària més útil i integrada en l’entorn.
Els professionals d’escoles, serveis socials, altres entitats i
administracions, que ens ajuden a fer la feina de més qualitat i
arribar sempre més enllà.
I finalment a tots i totes els que passeu per la fundació, perquè
amb la vostra experiència de vida ens ajudeu a reenfocar
diàriament la nostra tasca i, de retruc, la nostra vida.

Gràcies!

També volem agrair la col·laboració desinteressada de…
Asociación Antiguos Alumnos Colegio Sant Ignasi – Sarrià Asociación de
Químicos e Ingenieros del Instituto Químico de Sarrià Col·legi Sant IgnasiSarrià (Consell Social) Congregación Hijas de Jesús ESADE Alumni Fundació
Acsar Fundació Ateneu Sant Roc Fundació Antoni Serra Santamans Fundació
Carles Blanch Fundació Felix Llobet Fundació Mas Molas Fundació Pere
Tarrés Fundació Real Dreams Fundació Roger Torné Fundació Rubio Soy mi
marca Rotary Club de Badalona Fundació Secretariat Gitano, Vivim del
Cuentu

PER A MÉS INFORMACIÓ...
www.fundaciolasalutalta.org
2011-0463-81-0200082746 (La Caixa)

c. Autonomia, 17, baixos 08914 BADALONA
93 460 36 08 – info@fundaciolasalutalta.org

