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QUI SOM

MISSIÓ: acollir els menors i llurs famílies en situació de vulnerabi-
litat i risc d’exclusió social, i acompanyar-los en els seus processos 
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 desenvo-
lupada a través del servei a les persones i des de la proximitat, la 
professionalitat i el treball en xarxa.

VALORS: treballem des de la solidaritat, per la justícia social i 
la llibertat, amb professionalitat i transparència.
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CARTA DE LA DIRECTORA

En aquest petit espai són moltes les coses que voldria transmetre de 
la Fundació aquest 2012. Un any més marcat per la il·lusió, l’empenta 
i l’exigència de la feina ben feta que ens caracteritzen i que ja formen 
part de la nostra identitat com a Fundació. 

Entre d’altres, destaco l’aposta per millorar la qualitat dels projectes; 
la coresponsabilitat dels voluntaris i famílies ateses en l’organització 
d’algunes activitats; l’aprofundiment dels equips en la missió i valors 
de l’entitat; l’augment i diversificació del treball en xarxa; la presència 
incipient en les xarxes socials; i l’esforç per reorganitzar la nostra 
tasca diària de manera que sigui més eficaç i més integral. 

Us convido a llegir la memòria no només fixant-vos en els números, 
sinó en les cares, noms i sensacions que transmet, i que volen ser 
reflex del nostre esforç per millorar la societat a través dels nens i 
nenes del barri. 

I si després de llegir-la us vénen ganes de conèixer-nos més, us es-
perem a la Salut Alta!

Silvia Casado Mancha  
Directora

Presentació
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2011 - 2012
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PERSONES ATESES

2011

298
333

2012

HORES D’ATENCIÓ DIRECTA  
A INFANTS DE CENTRE ObERT

2011 2012

685
729

en aquests temps de dificultats  

i mancances econòmiques, socials, de xarxa, educatives... com no podia ser d’al-
tra manera, hem redoblat esforços per oferir un servei de millor qualitat  a 
les famílies del bar ri i per tenir més presència a l’entorn. Les xifres, tant econò-
miques com d’impacte social, en són un reflex. 
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...des de la transparència
Els números diuen molt de nosaltres. Treballem amb transparència i seriositat,  
i cada any els comptes són auditats per Forward Economics. Gràcies a una política 
de diversificació d’ingressos hem pogut millorar tant en termes de quantitat com 
de qualitat dels projectes i serveis que oferim. Des d’octubre comptem amb una 
professional per a la captació de fons, amb l’objectiu d’ampliar el finançament 
privat i fidelitzar i augmentar els socis i donants.

CAMPANyA DE MICRODONACIONS

2.000 €

Donacions d’entitats privades i particulars

Subvencions oficials

Altres ingressos

Prestacions i serveis

Despeses de personal

Amortitzacions 

Despeses generals

Compres

37%

32%

29%

2%

12%
77% 9%

2%

RESULTAT DE L'EXERCICI

Per tal de finançar part dels casals i colònies d’estiu i alhora d’implicar 
i sensibilitzar la societat, hem dut a terme una campanya a través de 
migranodearena.org, amb què hem aconseguit: 

Informació econòmica

INGRESSOS 

Prestacions de serveis....................................95.688,98 €

Donacions d’entitats  
privades i particulars ....................................122.977,16 €

Subvencions oficials ......................................104.737,40 €

Altres ingressos ....................................................9.024,90 €

TOTAL INGRESSOS 332.428,44 €

DESPESES  

Compres  ............................................................... 5.445,04 €

Despeses generals .......................................... 40.349,53 €

Despeses de personal ................................251.318,25 €

Amortitzacions ................................................. 28.396,32 €

TOTAL DESPESES
325.509,14 €
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SUPORT A 
L’ESCOLARITzACIÓ

Suport a l’escolarització: Prevenció de la 
desigualtat social derivada de mancances 
en l’aprenentatge dels infants, dotant-los 
d’eines per potenciar les seves capacitats  
i reforçar els seus processos d’aprenentatge.

TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

Afavorir-ne el coneixement i l’ús responsable, 
i aprendre a buscar, processar i comunicar 
informació per transformar-la en coneixement.

INTEL·LIGÈNCIA 
EMOCIONAL

Afavorir l’adquisició de capacitats 
personals i socials per desenvolupar-se  
positivament en el seu entorn més 
proper i en la societat en què viuen. 
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EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Oferir un espai d’educació integral en el lleure 
dels infants, així com transmetre uns valors 
individuals i col·lectius que els permetin viure 
de manera constructiva i participativa a la 
societat. 

CENTRE ObERT  

Un espai diari de dilluns a divendres on un equip d’educadores i volun-
taris desenvolupa una tasca socioeducativa en el lleure per afavorir el 
desenvolupament integral d’infants de 6 a 12 anys i la promoció de les 
seves famílies. 

Aquest any hem atès 34 infants; hem augmentat l’atenció directa en mitja 
hora diària; hem començat a oferir atenció psicoterapèutica; hem sis-
tematitzat la intervenció amb famílies, augmentat la seva participació 
en les activitats i introduït la formació en grup reduït; i hem introduït més 
eines per poder mesurar l’impacte de la nostra intervenció. 

APRENIjOC  

El projecte potencia el desenvolupament dels infants fora de l’horari es-
colar, amb finalitats lúdiques, educatives, socials i culturals. Es dirigeix a 
alumnes de Primària. Els infants fan una primera hora de reforç en com-
petències educatives bàsiques i una segona hora d’educació en el lleure. 

Aquest any han passat pel projecte 62 infants de 6 a 10 anys; el 51% 
derivats d’escoles i serveis socials. El seguiment s’ha intensificat amb 
la incorporació de nous documents de seguiment dels menors i tutories 
amb les educadores. En el projecte han col·laborat aquest any la Fundació 
Pere Tarrés i la Fundació Secretariat Gitano. 
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INTERVENCIÓ AMb INFANTS I ADOLESCENTS
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ACOLLIDA-OIDA

Un espai d’informació, assessorament, 
orientació i derivació on qualsevol persona 
del barri se senti acollida, atesa, escoltada i 
acompanyada.

INTERVENCIÓ  
AMb FAMÍLIES

Fer-les partícips dels processos 
socioeducatius dels seus fills/es 
i donar-los suport en les seves 
tasques i funcions parentals a través 
de l’acompanyament individualitzat 
i en grup.

CATALÀ

Cursos trimestrals per a adults  
del barri on adquirir coneixements 
sociolingüístics bàsics per interactuar 
amb l’entorn. 

Intervenció
Des de la Fundació intentem incidir positivament 
en les vides dels infants, adolescents, famílies i 
dones del barri a través de l’educació, oferint-los 
eines per a la seva promoció i participació social. 

CASTELLÀ

Formació per a dones en llengua  
i cultura, potenciant el coneixement mutu 
i la relació entre dones de diferents països, 
el seu creixement personal i grupal i la 
participació en el barri. 

APRENICREIX  

Espai de creixement per a adolescents de 1r i 2n d’ESO dues tardes a 
la setmana. Suport a l’escolarització a través del reforç en competèn-
cies educatives bàsiques, així com acompanyament en el seu procés de  
desenvolupament com a persones.

Aquest any han passat pel projecte 25 adolescents de 6 instituts de 
secundària i procedents de 8 països diferents. 75% derivats d’instituts 
i serveis socials. S’han fet tutories amb tots els adolescents i s’han iniciat 
tutories amb les famílies. Hem engegat una col·laboració amb el Centre 
Sant jaume (barri Gorg) per derivar-hi 6 dels que han acabat 2n d’ESO.

FAR (Formació, Acompanyament i Relació) 

Aquest any el projecte ha passat a ser gestionat per la Fundació i no 
per Càritas; s’ha designat una sola coordinadora, s’han reduït les places 
d’alumnes i se n’ha millorat la qualitat a través d’una nova metodologia, 
creació de nous continguts, inici d’un espai de relació i creixement personal 
per les dones i inici del seguiment individualitzat de casos. 

Han passat pel projecte 101 alumnes als cursos de llengua, 100 
persones per l’espai OIDA i 16 infants de 0-3 anys per l’espai de 
guarda infantil. Les persones provenien d’11 països diferents. 53% 
derivades. Hi ha hagut 4 cursos de català, 3 cursos de castellà i un 
curs d’alfabetització. Hem comptat amb la col·laboració d’un professional 
del programa CONVIVIM de l’Ajuntament de Badalona.

INTERVENCIÓ AMb ADULTS (preferentment dones)
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un equip compromès  
Veureu en els números que el 77% de la despesa es destina als professio-
nals. Això és perquè el que fem és molt important, però com ho fem encara ho 
és més. I aquest “com” que ens defineix és possible gràcies a un equip de pro-
fessionals i de voluntaris, així com un patronat, que saben transmetre els valors 
que ens mouen i pels quals treballem. Darrere de cada acció i de cada projecte 
hi ha persones que formen un equip compromès, unit, il·lusionat i molt format.  

Les persones

EL PATRONAT

President: Francesc Gil i Argemí

Secretària: Mª Jonquera Arnó i Fortit

Tresorer: Carles Riera i Montserrat

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 · Carolina Roig Soriano 
· Guillem Recolons i Argenter

L’EQUIP

Direcció Silvia Casado Mancha

Administració 1 voluntari

Secretaria 1 professional

Captació fons 1 professional

Comunicació  1 professional 
3 voluntaris

Manteniment 2 voluntaris

Neteja  1 professional 
1 voluntària

Centre obert  3 educadores 
10 voluntaris 
3 estudiants de pràctiques

Aprenem  1 coordinadora 
3 monitores 
3 voluntaris

FAR  1 coordinadora 
2 educadores 
1 treballadora familiar 
5 voluntàries

Celebracions 31 voluntaris* 

*Alguns voluntaris participen en dues o més activitats.

Aquest curs s’ha creat un nou òrgan de govern, l’Equip de coordinació, for-
mat per la directora i les coordinadores dels tres projectes. També s’ha creat la 
figura de Responsable de voluntariat i s’ha contractat una persona per a 
Captació de fons.

14  
professionals

53  
voluntaris/es

431hores 
de formació  

dels professionals,  
dins la  

jornada laboral

70%  
de l’equip 
són dones
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optimitzar recursos, millorar la qualitat
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 i incidència pública. Aquest any hem participat 
activament en diverses xarxes dels àmbits de Badalona (barri i ciutat), església, 
infància i immigració.

Treball en xarxa

Fundació Migrastudium 
Serveis Socials del districte IV 
Centre Sant Jaume  
(Fundació Carles Blanch) 
Fundació Ateneu Sant Roc 
Consorci Badalona Sud  
(Punt “De tot arreu”) 
CASSIR de Llefià 

Consorci per a la Normalització  
Lingüística de Badalona  
i Sant Adrià 
Caritas Badalona i Santa Coloma 
Fundació Germina 
Associació La Mussara 
Òmnium Cultural 
Parròquia Sant Pau

ALTRES ENTITATS O RECURSOS  
AMb QUI HEM TREbALLAT EN XARXA: 

PLA DE 
DESENVOLUPAMENT 

COMUNITARI  
LA SALUT-LLEFIÀ

Comissió de Convivència

XARXA 
D’ACOLLIDA  

DE bADALONA

PLA EDUCATIU 
D’ENTORN  

LA SALUT-LLEFIÀ

Comissió d’Infància i Joventut

ESE  
(Entitats Socials 

d’Església)

PLATAFORMA 
D’ENTITATS 
CRISTIANES  

AMb ELS 
IMMIGRANTS

ECAS  
(Entitats Catalanes  

d’Acció Social)

Comissió de Migracions

PLATAFORMA 
“bADALONA SOM 

TOTES I TOTS”

FEDAIA  
(Federació d’Entitats 

d’Atenció i d’educació a la 
Infància i l’Adolescència)

Comissió  
de Centres Oberts 
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Agraïments

Antics Alumnes del Col·legi Sant Ignasi • Antics Alumnes de l’IQS • Castellers de Badalona • Comunitat cristiana de 
Sant Ignasi • Comissió Social St Ignasi • Creu Roja Barcelonès Nord • Diputació de Barcelona • Fundació Ateneu Sant 
Roc• Fundació Carles Blanch • Fundació Cottet Mor • Fundació Felix Llobet Nicolau • Fundació Junan • Fundació Mas 
Molas • Fundació Migrastudium • Fundació Pere Tarrés • Fundación Privada Carmen y María José Godó • Fundació 
Realdreams • Fundació Roger Torné • Fundació Rubio • Fundació Serra Santamans • Henkel Ibérica S.A. • IBM •  
Jovi S.A. • Kapaoltis • Mag Dani Delós • Nestlé • Pierre Fabre • Soy Mi Marca • Tulbos SL • Vivim del Cuentu

VOLEM AGRAIR ESPECIALMENT A...

TAMbé VOLEM AGRAIR LA COL·LAbORACIÓ DE…

Equip  
professional 
il·lusionat,  
dedicat  
i sempre a punt.

Voluntaris  
i voluntàries  
que feu possible  
la tasca  
de la fundació.

Socis  
i sòcies, 
col·laboradors 
econòmics  
i donants  
de material.

Professionals 
d’escoles, 
serveis socials, 
administració  
i altres entitats  
amb qui  
ens coordinem.

Veïns  
i veïnes  
del barri 
que fan la tasca  
més integrada  
en l’entorn.

 

Generalitat 
de Catalunya
Departament
de Benestar Social
i Família
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c. Autonomia, 17, baixos 08914 BADALONA
Tel. / Fax. 93 460 36 08  / Tel. 93 398 49 57
info@fundaciolasalutalta.org
“La Caixa“  2100-0463-81-0200082746

www.fundaciolasalutalta.org


