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CARTA DEL PRESIDENT
Ja tornem a ser-hi... tal dia farà un any! I arrenquem el nou curs amb
nova direcció, un equip renovat de funcions dins un nou organigrama i sobretot, sobretot, amb noves il·lusions per a continuar la
nostra tasca.
Sabeu què, amics? Doncs que aquest any se m’ha fet més curt que
els altres. Hi ha hagut més intensitat dins del patronat debatent fins
a on podíem arribar en l’atenció als infants i les seves famílies, i el
resultat ha estat que tant per part nostra com de la direcció i del
cos educatiu, s’ha constatat que els adolescents necessitaven més
temps d’acompanyament i, el que és més important, que ells mateixos demanaven de poder continuar essent atesos a les nostres
instal·lacions.
És per això que a partir d’aquest any passat hem començat a allargar
en un curs la Secundària, així que al primer i segon d’ESO s’hi afegeix
el tercer, amb la voluntat que el curs vinent puguem arribar a completar totalment el segon cicle.
Per a poder portar a terme l’ampliació comptem amb un nou espai
als baixos del carrer de Pau Piferrer 117, ben a prop de la nostra seu
d’Autonomia; un local que s’ha hagut de condicionar i que, en fer-ho,
s’han seguit també els suggeriments dels nois i noies del projecte,
que d’aquesta manera se l’estan fent més seu, comprovant que per
la Fundació Salut Alta ells són el més important.
Aquest nou projecte representa un esforç i, al mateix temps, un repte per part de tots: més locals, més infants, més educadors i... més
pressupost; tot al servei dels infants i joves del barri, el que creiem
que els pot ajudar a ampliar oportunitats de cara a la seva plena
integració dins d’aquesta quimèrica societat més cohesionada i més
justa preconitzada en la nostra Missió.
Desitjo que gaudiu d’aquesta memòria i estic segur que amb el vostre ajut podrem continuar fent realitat nous projectes.
Francesc Gil i Argemí
President

QUI SOM
MISSIÓ: acollir els menors i llurs famílies en situació de vulnerabilitat 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 desenvolupada 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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Mirem amb perspectiva
Situacions més vulnerables
Les condicions de vida de les persones que acompanyem cada vegada són més
difícils, i cada vegada afecten més els infants i adolescents i repercuteixen en el
seu aprenentatge, la seva salut mental, la cobertura de necessitats bàsiques, el
seu entorn... Davant d’això seguim augmentant les hores d’intervenció
directa i les hores de seguiment. També mantenim la recerca activa de
voluntariat, per poder intensificar l’acompanyament que fem amb les
famílies i el treball individualitzat amb els infants.
INFANTS I FAMÍLIES

PAÏSOS D’ORIGEN
Marroc
Espanya
Amèrica Llatina
Àsia
Resta d’Àfrica

246

318

Egipte
Resta d’Europa

2014

2015

2014

49

17

753

724

VOLUNTARIS

14

VOLUNTARIS

68

HORES D’ATENCIÓ DIRECTA
PROFESSIONALS

PROFESSIONALS

EQUIP PROFESSIONAL
I VOLUNTARI

2015

2014

2015

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST
500.000€
400.000 €

2014

4

INGRESSOS

DESPESES

100.000 €

INGRESSOS

200.000 €

DESPESES

300.000 €

2015

Ens financem
Seguim creixent de manera sostinguda
Aquest any hem seguit la línia de creixement financer que ha d’acompanyar
forçosament el creixement dels projectes. En aquest sentit, l’augment
de despesa ha estat notable en tres àmbits: l’augment d’hores del
personal per poder fer front a més hores d’intervenció i de seguiment; els
canvis en els locals per donar resposta a noves metodologies d’intervenció; i la
despesa en altres professionals externs que afecten directa o indirectament les
famílies i infants (psicòleg, informàtic, etc). Paral·lelament hem tingut un
increment sostingut dels ingressos, amb una petita ampliació de les
subvencions públiques, la confirmació de fundacions col·laboradores
i la consolidació de les campanyes de microfinançament.
RESULTAT DE L'EXERCICI
Donacions d’entitats privades i particulars

INGRESSOS

Subvencions oficials
Altres ingressos

Prestacions de serveis................................. 121.651,88 €

Prestacions i serveis

Donacions d’entitats
privades i particulars..................................... 235.913,71 €

20%
4%

Subvencions oficials..........................................91.527,62 €

26%

Altres ingressos..................................................17.970,37 €
TOTAL INGRESSOS

467.063,58 €
%
4
6%

Despeses de personal
Amortitzacions

DESPESES

Despeses generals

Compres ............................................................. 17.462,70 €

Compres

Despeses generals........................................... 60.746,51 €
Despeses de personal.................................353.737,33 €
Amortitzacions.................................................. 28.602,90 €
TOTAL DESPESES

51%

13%
77%

460.549,44 €

CAMPANYA DE MICRODONACIONS

Entre la 3a campanya “#Motxilla2015” i el #Givingtuesday hem
recaptat per als adolescents 7.770,81€ gràcies a 64 donants.

7.770,81€
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SUPORT A
L’ESCOLARITZACIÓ
Intervenció sobre les mancances en
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.

EDUCACIÓ EN EL LLEURE

PROGRAMES

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.

HÀBITS SALUDABLES
Potenciar l’adquisició d’hàbits d’higiene,
neteja i alimentació
per desenvolupar-se correctament en el
quotidià i aprendre a
valorar-ne els beneficis.

HABILITATS SOCIALS
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.

PROJECTES

INTERVENCIÓ AMB INFANTS I ADOLESCENTS

6

CENTRE OBERT LA SALUT ALTA

APRENIJOC

Espai diari de dilluns a divendres on un equip de 3 educadores i estudiants
en pràctiques i voluntaris desenvolupen 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.

El projecte potencia el desenvolupament dels infants fora de l’horari escolar,
amb finalitats educatives, lúdiques, socials i culturals. Adreçat a alumnes
de Primària, els infants fan una primera hora de reforç en competències
educatives bàsiques i una segona hora d’educació en el lleure.

Han participat 32 infants de 26 famílies, 98% amb seguiment de
serveis socials. L’assistència ha estat del 90%. Aquest any hem iniciat una
prova pilot d’aprenentatge amb tauletes digitals amb la col·laboració del
CETEI; hem augmentat les teràpies psicològiques davant de les creixents
problemàtiques que presenten els infants; podem fer ús del pati d’una
escola del barri per a l’esport; també hem establert una estona de reflexió
abans del reforç i tenim més treball en xarxa amb el projecte ApreniJoc.

Aquest any han passat pel projecte 61 infants de 6 a 12 anys, d’11
escoles de procedència i 11 països d’origen. 67% són derivats per
les escoles del barri i 15% per altres serveis. Hem comptat amb 3 educadors
i 6 voluntaris. Hi ha hagut un grup estable durant el curs coordinat per la
Fund. Secretariat Gitano dos dies a la setmana. Han augmentat un 16% les
hores dels educadors destinades al projecte, cosa que ha permès un major
seguiment i coordinació amb els serveis del barri i les escoles.

Intervenim
EDUCACIÓ EMOCIONAL

Des de l’acollida

Desenvolupar la capacitat per
conèixer, detectar i gestionar les
pròpies emocions, identificar les
emocions dels altres i prendre una
actitud positiva davant la vida.

Els números ens parlen: 15% de les famílies no tenen
cap ingrés mensual, 36% dels infants viuen en llars
on només hi ha present la mare, en 60% de les
llars, cap dels dos progenitors no té estudis de
secundària...
INTERVENCIÓ
AMB FAMÍLIES
Fer-les partícips dels processos
socioeducatius dels seus fills/es i donarlos suport en les seves tasques i funcions
parentals a través de l’acompanyament
individualitzat i en grup.

ACOLLIDA

Acollim totes aquestes situacions i els
oferim un espai de creixement des
de l’acompanyament i la formació
en diferents àmbits. Servim de pont
entre els recursos i serveis del barri i
les situacions de fragilitat que viuen
els infants, i oferim un espai on
fer contenció de situacions de
risc, però també on ampliar
horitzons, posant èmfasi en la
innovació en el reforç escolar i el
treball de les emocions.

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

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.

INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES
REFORÇ EDUCATIU SECUNDÀRIA
Espai de creixement per a adolescents de 1r i 2n d’ESO dues tardes a
la setmana. Suport a l’escolarització i treball d’habilitats socials i educació
emocional. Per primera vegada s’ha fet una acampada a l’estiu, a La Cerdanya.
Han participat al projecte 22 adolescents de 6 instituts i de 8 països
d’origen. S’han fet tutories amb tots els joves i famílies; ens hem coordinat
amb el Badiu Jove per treballar les tècniques d’estudi; els adolescents han
participat en marcar els seus propis objectius de treball durant el curs; s’han
fet sortides al llarg del curs i acampada a l’estiu preparades pels mateixos joves;
i s’ha dut a terme un procés participatiu per dissenyar un nou projecte de
centre obert de secundària el curs següent.

Creem espais on les famílies es puguin formar, establir vincles i se sentin
a gust.
Projecte FAR (formació en llengua per a dones). S’han realitzat
3 cursos anuals de castellà, 1 de català, 2 d’alfabetització i 1 monogràfic
d’alfabetització digital. Hi han participat 60 dones de 8 països diferents,
i 15 infants de 0-3 anys. 5 voluntàries hi han dedicat 430h anuals. S’ha fet un
intercanvi amb 25 alumnes d’integració social de l’escola CEIR.
Espai de relació i creixement personal. S’han fet 16 sessions, on
s’han treballat els rols de gènere a través de jocs, dinàmiques i tallers.
Pla de formació de famílies del Centre Obert. S’han dut a terme
18 sessions amb el psicòleg, en grups dividits segons les edats dels fills.
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Fem equip
Més persones i més compromís
Aquest any l’equip ha crescut seguint la dinàmica dels últims anys. Des de
2010 hem duplicat la plantilla de professionals per fer front al creixement dels
projectes i per millorar la comunicació i captació de fons de l’entitat. Un equip
on es promou l’actitud de servei, la formació interna i externa i
l’avaluació continuada. Alhora, la participació dels voluntaris ha disminuït en
número però ha augmentat en antiguitat i, per tant, en compromís. També hem
començat a promoure el voluntariat intern (de joves i famílies). Com a repte
tenim el potenciar una participació més nombrosa i activa de la ciutadania dins
de la Fundació.

EL PATRONAT

L’EQUIP

President: Francesc Gil i Argemí

Direcció

Maria Nadeu Puig-Pey

Vicepresidenta: Carolina Roig Soriano

Projectes
d’intervenció
directa

11 professionals
25 voluntaris
3 estudiants en pràctiques

Gestió i
administració

4 professionals
3 voluntaris

Secretària: Rosa Mª Piqué i Faus
Tresorer: Carles Riera i Montserrat
Vocals: Jaume Árboles i Muntadas · Juan Bárcena
i Arteagabeitia · Bernat Mullerat i Prat · Josep
Maria Sentís i Bonet · Guillem Recolons i Argenter
· Francesc Moreno Barón

Comunicació	
1 professional
Celebracions
i festes

17

49

professionals

voluntaris/es

627,5

73%

hores de formació
de l’equip

8

19 voluntaris

de l’equip
són dones

Ens relacionem
Potenciem la xarxa de barri
El fet de ser més persones a l’equip ha permès diversificar i ampliar la presència
en les xarxes de barri i altres plataformes. Hem posat forces especialment
en les xarxes de barri (on participem a diferents nivells) i en el sector
social dels Jesuïtes. El treball en xarxa ens permet dues coses: d’una banda,
detectar necessitats de manera conjunta i reenfocar la nostra actuació segons
aquestes; d’altra banda, fer arribar allò que fem i com ho fem a més persones.
Ha estat el cas de l’informe sobre la situació de la infància al districte que hem
elaborat en el Grup de Necessitats Bàsiques, o el projecte amb Xamfrà per treballar les emocions a través de l’art en una escola del barri.

ECAS
(Entitats Catalanes
d’Acció Social)

CIB BADALONA
FEDAIA
(Federació d’Entitats
d’Atenció i d’educació a la
Infància i l’Adolescència)

PLA DE
DESENVOLUPAMENT
COMUNITARI
LA SALUT-LLEFIÀ

Comissió de Centres Oberts
Comissions territorials

Comissió de Convivència
Comissió gestora

SECTOR SOCIAL
JESUÏTES
Comissió de
Menors en Risc Espanya
Pal-Besòs
Entitats Socials de Catalunya

PLA EDUCATIU
D’ENTORN
LA SALUT-LLEFIÀ

FCVS
(Federació Catalana
de Voluntariat Social)

Comissió d’Infància i Joventut
Grup de Lleure Educatiu
Grup de Necessitats Bàsiques

ALTRES ENTITATS O RECURSOS AMB QUI HEM TREBALLAT EN XARXA:
Caritas Badalona i Santa Coloma
CASSIR de Llefià
Centre Sant Jaume
(Fundació Carles Blanch)
Centres educatius districte IV
CETEI

Consorci per a la Normalització
Lingüística de Badalona
i Sant Adrià
EDUCO
Escola CEIR
Escola del Clot
Fundació Ateneu Sant Roc

Fundació Germina
Fundació Migrastudium
Fundació Secretariat Gitano
SAIV Badalona
Serveis Socials del districte IV
Xamfrà, centre de música
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TOT AIXÒ HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES A:
Empreses, Administració, fundacions privades, donants a títol personal, veïns i veïnes, professionals, centres educatius,
congregacions religioses i socis i sòcies. Gràcies!

Agència de Comunicació Social, Alvin Networks, AMPA Escola del Clot, Argra Trading SL, Associació Antics Alumnes
Col·legi Sant Ignasi, Associació d’Antics Alumnes del Institut Químic de Sarrià, Associació Cívica La Nau, Associació
SEER, Banc Aliments Bufalà, Bic Iberia, Bombers de Barcelona, Capella Sant Joan Baptista, Carme Grimalt, Casal Loiola,
CETEI, Citibank, Companyia de Jesús, Comunitat Cristiana de Sant Ignasi, Congregació Filles de Jesús, Congregació
Jesús Maria, DABA, Dentaid-Vitis, Diputació de Barcelona, DONO, Editorial Cavall Fort, Educo ONG, ESADE Alumni,
Escola Alexandre Galí, Escola CEIR, Escola Hamelin-Laie, Escola Jesuïtes El Clot, Escola Josep Carner, Escola Mary Ward
Badalona, Escola Sant Ignasi-Sarrià (Consell Social), FEDAIA, Ferrero Iberica, S.A, Fundació Antoni Serra Santamans,
Fundació Ateneu Sant Roc, Fundació Avedis Donabedian, Fundació Bancària La Caixa, Fundació Carles Blanch, Fundació
Cottet Mor, Fundació Fèlix Llobet Nicolau, Fundació Francisca de Roviralta, Fundació Jesuïtes Educació, Fundació Josep
Botet, Fundació Juvert Figueras, Fundació La Vinya, Fundació Migra Studium, Fundació Miquel Mas Molas, Fundació
Probitas, Fundació Real Dreams, Fundació Roger Torné, Fundació Rubio, Fundación Secretariado Gitano, Google
for Nonprofits, Hípica Els Torrents, Hospital Plató, IBM, Llet Nostra Alimentària SL, Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Miquel Rius SA, Misión y Desarrollo, Nestlé SL, Pla de Desenvolupament Comunitari La SalutLlefià, Pla de Desenvolupament Comunitari Bufalà - Montigalà, PHB, Protecció civil, Schweppes SA, Soy mi marca,
Staedtler Iberia SA, Suministros Hospitalarios SL, TEM Productions, TMB, Tusgsal SA, Tulbos SL, Unilever España SA,
Universidad de Comillas, Wapsi.org, Zink Comunicació

Si voleu col·laborar amb nosaltres ho podeu fer a:
“La Caixa“ ES52-2100-0463-81-0200082746
www.fundaciolasalutalta.org/colabora/
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/fundaciolasalutalta

@lasalutalta
vimeo.com/fundaciolasalutalta
flickr.com/fundaciolasalutalta/

www.fundaciolasalutalta.org

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

