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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.

IMATGE CORPORATIVA 
A principis de 2014, aprofitant que celebrem 10 anys, hem fet un 
canvi en la imatge corporativa. El resultat és el nou logotip que ja 
podeu veure en aquesta Memòria 2013.
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CARTA DEL PRESIDENT

Fundació Salut Alta, a la part de dalt del barri de la Salut de Badalona:

Un equip de professionals i un bon grup de voluntaris, és a dir, per-
sones instruïdes i persones amb vocació de servei es preocupen per 
ajudar els infants i les seves famílies a reeixir en l’educació, perquè 
quan els nens siguin grans puguin col·laborar a transformar el barri, 
és a dir la seva societat més propera, perquè arribi a ser més justa.

La Salut Alta va néixer per arribar on no arribaven i encara no arri-
ben les polítiques educatives i socials de tants i tants governs de tots 
colors. Perquè els nens i nenes d’aquest barri puguin assolir la ma-
teixa formació que obtindrien en un barri no tant “marginal” com el 
de la Salut. Per això neix en aquest barri i no en un altre.

La Salut Alta col·labora en l’educació dels infants, els acompanya en 
el seu aprenentatge, compensa els dèficits de viure en un entorn 
difícil i moltes vegades en famílies tant preocupades per la supervi-
vència que no els poden dedicar l’atenció que necessiten.

Doncs bé, la Salut Alta, la nostra Fundació, fa 10 anys el 2014. Se’ns 
ha fet gran, ja és major d’edat, i per contra la societat no acaba de 
passar la ratlla de l’adolescència. I és per això que hem de continuar 
dedicant més i més esforços en la pròpia formació per afrontar amb 
més eficiència els dèficits socials. És per això que se’ns fa imprescin-
dible el suport de totes les persones i entitats que, amb el seu treball 
i les seves donacions, faran que la Salut Alta sigui possible com a 
mínim deu anys més.

Els infants s’ho mereixen.

Francesc Gil i Argemí  

President

Presentació
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2012 - 2013

NACIONALITATS

Marroc

Espanya

Índia

Amèrica Llatina

Pakistan

Resta d’Àfrica

Resta d’Àsia

Resta d’Europa

Egipte

400.000 €

300.000 €

200.000 €

100.000 €

2012 2013
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EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST

EQUIP PROFESSIONAL  
I VOLUNTARI

2012 2013
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PERSONES ATESES

2012

333
309

2013

HORES D’ATENCIÓ DIRECTA  
A INFANTS DE CENTRE ObERT

2012 2013

729
734

darrere de cada número... 
...hi ha una persona, amb les seves potencialitats, alegries, vulnerabilitats i febleses 
que vol ser acollida i escoltada. Cada any intentem acollir i escoltar més i millor. 
Per això veureu que hi ha números que augmenten (hores d’atenció directa, 
voluntariat, pressupost), però també números que disminueixen (les persones 
ateses). Aquest any hem prioritzat una atenció i acompanyament de 
casos més personalitzats i integrals en coordinació amb els professionals de 
la zona, i hem intentat que cada família es pugui beneficiar al màxim dels diferents 
serveis que oferim.
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recursos al servei de les persones
Aquest any els números han estat marcats per un augment tant de despeses 
com d’ingressos, fruit del treball comú entre l’equip de gestió i el Patronat. 
La nostra política de diversificació d’ingressos s’ha traduït en un augment 
de les aportacions privades (del 37% al 51%) i una disminució de les 
subvencions oficials (del 32% al 17%). També ha augmentat la implicació de 
les persones del nostre entorn en el finançament de la Fundació a través de les 
campanyes de microdonacions. Per tercer any consecutiu els comptes han estat 
auditats per Forward Economics. 

CAMPANyA DE MICRODONACIONS

5.893 €

Donacions d’entitats privades i particulars

Subvencions oficials

Altres ingressos

Prestacions i serveis

Despeses de personal

Amortitzacions 

Despeses generals

Compres

25%

51%

17%
6%

7%

79%

12%

2%

RESULTAT DE L'EXERCICI

Hem dut a terme dues campanyes de microdonacions amb l’ajuda de 
Migranodearena.org: “Regala hores d’oportunitat” i “#Motxilla2013”. 
En total hem aconseguit:

Informació econòmica

INGRESSOS 

Prestacions de serveis....................................99.518,18 €

Donacions d’entitats  
privades i particulars ....................................202.655,35 €

Subvencions oficials .........................................68.871,23 €

Altres ingressos .................................................25.014,76 €

TOTAL INGRESSOS 396.059,52 €

DESPESES  

Compres  ............................................................... 5.961,71 €

Despeses generals .......................................... 45.400,83 €

Despeses de personal ................................303.434,57 €

Amortitzacions ................................................. 27.875,81 €

TOTAL DESPESES
382.672,92 €
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SUPORT A 
L’ESCOLARITzACIÓ

Intervenció sobre les mancancesen 
l’aprenentatge dels infants derivades dels 
desavantatges socials en què viuen, 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. 

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 de 3 educadores i 20 
voluntaris 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, el 88% derivats per serveis socials i 
centres educatius. Hem ampliat les hores de reforç amb les TIC al grup 
de Petits; hem consolidat l’atenció psicoterapèutica als infants i a les seves 
famílies; hem augmentat les activitats lúdiques i sistematitzat les formacions 
mensuals en grup petit amb les famílies; hem participat a més iniciatives 
de sensibilització social; i hem dissenyat noves eines d’avaluació a diferents 
nivells.

 

APRENIjOC  

El projecte potencia el desenvolupament dels infants fora de l’horari esco-
lar, amb finalitats educatives, lúdiques, socials i culturals. Es dirigeix a alum-
nes de Primària. Els infants fan una primera hora de reforç en competèn-
cies educatives bàsiques i una segona hora d’educació en el lleure. 

Aquest any han passat pel projecte 69 infants de 6 a 12 anys, el 66% 
derivats d’escoles i serveis socials. Hem iniciat la intervenció amb infants de 
5è i 6è de primària; hem introduït noves tècniques per al tractament del 
càlcul global; hem iniciat la coordinació amb els professionals d’escoles i de 
serveis socials; i hem consolidat la col·laboració amb la Fundació Secre-
tariat Gitano.
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INTERVENCIÓ AMb INFANTS I ADOLESCENTS
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Intervenció
des de la relació personal

Qualsevol dels tres projectes de la Fundació té com a base 
la relació personal transformadora entre l’educador 

i la persona amb qui tracta. Creiem que és des d’aquesta 
relació que les persones aniran trobant mecanismes 

per millorar la seva realitat. I això, justament, 
és el que es valora més de la tasca que fem. ACOLLIDA

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

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. 

CURSOS DE LLENGUA

Formació per a dones en llengua i 
cultura castellana i catalana, 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 de competències educatives bàsiques, 
així com acompanyament en el seu procés de desenvolupament com a persones. 

Aquest any han passat pel projecte 23 adolescents de 6 instituts de se-
cundària i procedents de 13 països diferents, el 78% derivats pels instituts i 
serveis socials. S’han consolidat i sistematitzat les tutories amb tots els adoles-
cents, les famílies i els tutors dels centres educatius; s’ha fet un registre de l’ús 
de l’agenda; s’ha treballat la participació a través de les xarxes socials; s’ha con-
solidat la col·laboració amb el Centre Sant Jaume (barri Gorg) per derivar-hi 
els alumnes que acaben 2n d’ESO, així com s’ha fet un camp de treball conjunt 
a l’estiu.

FAR (Formació, Acompanyament i Relació) 

Aquest any la formació s’ha destinat només a dones; s’ha consolidat un 
equip de voluntàries que hi han dedicat 550h; s’han dut a terme 16 sessions 
de l’espai de relació i creixement personal; i s’han iniciat coordinacions en 
l’acompanyament de casos amb Serveis Socials. 

Han passat pels cursos de llengua 55 dones, i 14 infants de 0-3 anys 
per l’espai de guarda infantil. Provenien de 9 països diferents. 45% venien 
derivades d’altres recursos. S’han dut a terme cursos anuals de català, infor-
màtica, tres cursos de castellà i dos d’alfabetització. 

INTERVENCIÓ AMb ADULTS (preferentment dones)
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al servei d’una missió compartida  
A la fundació apostem per un equip unit i compromès amb la missió de 
l’entitat. Volem que ens caracteritzi un treball fet amb competència i rigor, amb 
qualitat humana, amb entusiasme i des de l’alegria; amb una aposta per la for-
mació i la innovació continuades, des de la reflexió i la creativitat; i sempre 
adaptat a les necessitats emergents de les persones del barri.

Les persones

EL PATRONAT

President: Francesc Gil i Argemí

Secretària: Mª Jonquera Arnó i Fortit

Tresorer: Carles Riera i Montserrat

Vocals: Jaume Árboles i Muntadas · Juan Bárcena i 
Arteagabeitia · Bernat Mullerat i Prat · Josep Maria 
Sentís i Bonet · Carolina Roig Soriano · Guillem 
Recolons i Argenter · Francesc Moreno Barón

L’EQUIP

Direcció Silvia Casado Mancha

Administració 1 voluntari

Secretaria 1 professional

Captació fons 1 professional

Comunicació  1 professional 
5 voluntaris

Manteniment 2 voluntaris

Neteja  1 professional 
1 voluntària

Centre obert  4 professionals 
13 voluntaris 
6 estudiants de pràctiques

Aprenem  5 professionals 
4 voluntaris

FAR  3 professionals 
10 voluntàries

Celebracions 51 voluntaris* 

*Alguns voluntaris participen en dues o més activitats.

Aquest any s’ha creat un nou òrgan de govern, l’Equip de gestió, format per la directora i les responsables de 
comunicació i captació de fons, ja que un dels objectius de la fundació ha estat fer-la més visible, de cara a donar-
nos a conèixer i a augmentar la nostra base social.

14  
professionals

58  
voluntaris/es

380hores 
de formació 
de l’equip

66%  
de l’equip 
són dones

5.200hores 
anuals de voluntariat

regular
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tots junts transformant el barri
Si realment volem transformar la vida de les persones no ho podem fer sols. 
Tant a nivell de barri i ciutat, com d’àmbits (infància, dona, migració) o d’Església, 
aquest any hem seguit amb l’objectiu de consolidar i augmentar la nostra parti-
cipació a les xarxes i plataformes, així com de millorar la coordinació dins de les 
mateixes i amb les diferents entitats amb qui interactuem.

Treball en xarxa

PLA DE 
DESENVOLUPAMENT 

COMUNITARI  
LA SALUT-LLEFIÀ

Comissió de Convivència
Comissió de la Dona

PLATAFORMA 
D’ENTITATS 
CRISTIANES  

AMb ELS 
IMMIGRANTS

ECAS  
(Entitats Catalanes  

d’Acció Social)

Comissió de Migracions

FEDAIA  
(Federació d’Entitats 

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

Comissió  
de Centres Oberts 

PLA EDUCATIU 
D’ENTORN  

LA SALUT-LLEFIÀ

Comissió d’Infància i Joventut

ESE  
(Entitats Socials 

d’Església)

SECTOR SOCIAL 
jESUÏTES

A nivell de Catalunya 
i Espanya

Caritas Badalona i Santa Coloma
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  
Fundació Germina 
Mossos d’Esquadra de Badalona
Fundació Secretariat Gitano
Associació La Mussara 
Òmnium Cultural 
Parròquia Sant Pau

ALTRES ENTITATS O RECURSOS  
AMb QUI HEM TREbALLAT EN XARXA: 
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Agraïments

Antics Alumnes del Col·legi Sant Ignasi • Antics Alumnes de l’IQS • Argra Trading S.L. • Associació de comerciants Salut 
Alta - Pau Piferrer • Associació de veïns Turó Caritg • Comunitat cristiana de Sant Ignasi • Comissió Social St. Ignasi • 
Diputació de Barcelona • Esade Alumni • Escola Josep Carner • Fundació Ateneu Sant Roc • Fundació Carles Blanch 
• Fundació Cottet Mor • Fundació Fèlix Llobet Nicolau • Fundació Junan • Fundació Miquel Mas Molas • Fundació 
Realdreams • Fundació Roger Torné • Fundació Rubio • Fundació Serra Santamans • Henkel Ibérica S.A. • IBM •  
Jovi S.A. • Mag Dani Delós • Nestlé • Pierre Fabre • Soy Mi Marca • Zink Comunicació

PERSONES PER PERSONES

TAMbé VOLEM AGRAIR LA COL·LAbORACIÓ DE…

La tasca que duem a terme no seria possible sense la col·laboració de moltes persones i entitats que creuen en la 
igualtat d’oportunitats com a camí per a un món més just i on tothom hi tingui cabuda. 

A l’equip: professionals, voluntaris i voluntàries; als socis, sòcies i col·laboradors; als professionals de centres educatius, 
serveis socials, administració i entitats; als veïns i veïnes del barri… Gràcies a totes i a tots!
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Si voleu col·laborar amb nosaltres 
ho podeu fer a:

“La Caixa“  ES52-2100-0463-81-0200082746

www.fundaciolasalutalta.org



c. Autonomia, 17, baixos 08914 BADALONA
Tel. / Fax. 93 460 36 08  / Tel. 93 398 49 57
info@fundaciolasalutalta.org

www.fundaciolasalutalta.org


