Junts hem arribat
més lluny
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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.
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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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Ens presentem
CARTA DEL PRESIDENT

El que destrueix la humanitat: Política sense principis, plaer sense
compromís, riquesa sense treball, la saviesa sense caràcter, negocis
sense moral, ciència sense humanitat, l’oració sense caritat.
Mahatma Gandhi

Benvinguts a la memòria de l’any 2016 de la Fundació Salut Alta de
Badalona.
Si aconseguiu que aquestes ratlles no us avorreixin i seguiu llegint
més endavant descobrireu o, si ja ens coneixeu, constatareu la feina
feta el prop passat any per l’Equip de la nostra Fundació.
Una Fundació en clara expansió per a poder cobrir les necessitats,
per desgràcia creixents, dels infants del barri, per a poder completar
les mancances familiars a què sense voler estan abocats i per a poder
col·laborar en la seva educació a través de l’acompanyament en el
reforç escolar i el lleure, fomentant l’adquisició d’hàbits saludables i
de relació social necessaris per a la seva futura vida adulta.
La nostra actuació està basada en l’alt grau d’exigència personal, la
gran quantitat d’entrega i l’elevat sentit vocacional del nostre Equip
Educatiu a qui des d’aquestes ratlles vull glossar especialment. Com
sinó es pot dedicar el pensament permanent, el temps sense rellotge
i la constant formació en ajudar a reeixir els infants del nostre barri?
Joan Pau II deia que un jove sense alegria i sense esperança no és un
jove autèntic, sinó un home envellit abans d’hora.
Doncs el que he vist aquest any en els infants és l’Alegria que els
produeix el ser acollits, atesos i educats a casa nostra.
He vist també com la Fundació és una font d’Esperança d’on pouen
els adolescents que veuen il·lusionats, ara ja del tot, la possibilitat de
poder seguir gaudint un any més de l’acompanyament i suport dels
nostres educadors.
Sí, l’afiançament del projecte A100 ha estat precisament una de
les principals fites aconseguides aquest any, així com el creixement
en intensitat del treball amb les famílies perquè puguin arribar a
ser puntals de referència per als seus infants i així poder-nos anar
apartant discretament del seu camí.
Esperem poder transmetre a tots els nens i nenes l’afecte que
necessiten, com a medecina que cura tots els mals (Leonard Cohen),
i esperem el vostre suport per a poder continuar essent l’entitat de
referència que, sens dubte, ja som en el barri.
Francesc Gil i Argemí
President
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Mirem amb perspectiva
VALOREM POSITIVAMENT...
La resposta donada a les necessitats detectades en el barri, obrint un nou espai
que ha permès ampliar places del projecte amb adolescents allargant la nostra
intervenció fins als 16 anys.
COM A REPTE ENS PROPOSEM...
Reenfocar el treball amb les famílies, ampliant-lo i fent-les més partícips en la vida
de la Fundació.

INFANTS I FAMÍLIES

PAÏSOS D’ORIGEN
Marroc

136

Espanya

INFANTS I
ADOLESCENTS

104

Amèrica Llatina
Pakistan
Resta d’Àfrica

FAMÍLIES

Resta d’Àsia
Resta d’Europa

628

FAR

A100

682
APRENIJOC

CENTRE OBERT

62

709
2.300

VOLUNTARIAT

5.725

HORES D’ATENCIÓ DIRECTA

HORES

18

HORES

PROFESSIONALS

HORES DE DEDICACIÓ

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST
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Ens financem
VALOREM POSITIVAMENT...
Tot i haver iniciat 2016 amb un dèficit previst del 11% del pressupost, hem acabat
l’any amb un tancament positiu gràcies als esforços posats en la captació de noves
entitats col·laboradores i en ampliar els ajuts de l’Administració. Ressaltem també
la bona participació a les campanyes de microdonacions.
COM A REPTE ENS PROPOSEM...
Ampliar la xarxa de donants particulars i d’empreses compromeses amb la
nostra tasca per tal de tenir més estabilitat pressupostària i fer front de manera
creativa als nous reptes que ens planteja la intervenció.

RESULTAT DE L'EXERCICI
Donacions d’entitats privades i particulars

INGRESSOS

Subvencions oficials
Altres ingressos

Prestacions de serveis................................. 133.772,45 €

Prestacions i serveis

19%

Donacions d’entitats
privades i particulars..................................... 273.272,67 €
Subvencions oficials..........................................99.368,82 €

26%

Altres ingressos..................................................10.133,27 €
TOTAL INGRESSOS

53%

2%

516.547,21 €
Despeses de personal
Amortitzacions

DESPESES

Despeses generals

Compres ............................................................. 12.900,27 €

8

%

Compres

12

%

Despeses generals........................................... 59.517,91 €

2%

Despeses de personal.................................394.185,08 €

78%

Amortitzacions.................................................. 39.031,10 €
TOTAL DESPESES

505.634,36 €

CAMPANYA DE MICRODONACIONS
Entre la 4a campanya “#Motxilla2016” i la duta
a terme amb motiu del #Givingtuesday sota el
nom “Emocions en joc” hem rebut un total de
84 donacions.

9.624,29€

COST PER PROJECTE

35%
CENTRE OBERT

28%

30% 7%

APRENIJOC A100 FAMÍLIES
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EDUCACIÓ
EMOCIONAL
Desenvolupar les diferents capacitats per
conèixer, detectar i gestionar les pròpies
emocions, identificar les dels altres i
prendre una actitud positiva davant la
vida.

PROGRAMES

“

Aquí
no només els ajuden amb els
estudis sinó també emocionalment.
El meu fill arriba a casa més
tranquil, relaxat i content. Va al
centre molt motivat, li encanten
les sortides i està protegit,
no passa hores sol al carrer.
Ha millorat en els estudis i
en el seu estat anímic. I a mi
també m’han ajudat. Vinc a les
sessions de relaxació que fan
amb les dones del barri i, quan
acabo, em sento nova!
Mina, mare d’un participant d’A100

PROJECTES

INTERVENCIÓ AMB INFANTS I ADOLESCENTS

6

CENTRE OBERT LA SALUT ALTA

APRENIJOC

Espai diari de dilluns a divendres on un equip de 4 educadores, 13 voluntaris
i estudiants en pràctiques 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.

Projecte que potencia el desenvolupament dels infants fora de l’horari
escolar amb finalitats educatives, lúdiques, socials i culturals. Adreçat
a infants de 6 a 12 anys, es dedica una primera hora de reforç en
competències educatives bàsiques i durant la segona hora es duen a terme
altres activitats d’educació en el lleure i educació emocional.

Han participat 32 infants de 23 famílies, 84% amb seguiment de
serveis socials. L’assistència ha estat del 91%. Aquest any volem destacar
l’ampliació del suport a l’escolarització amb tauletes digitals dut
a terme amb el CETEI a un total de 20 infants ; la continuïtat de teràpies
d’atenció psicològica individualitzades, atenent a 6 infants i 4 famílies;
la incorporació de les famílies en formacions i activitats del projecte; i
l’establiment d’una estona de reflexió i agraïment abans del reforç escolar.

Aquest any han passat pel projecte 61 infants de 46 famílies, de 13
escoles de procedència i 12 països d’origen diferents dels quals
un 70% són derivats per les escoles del barri. Hem comptat amb un equip
de 3 educadores i 4 voluntaris, hem continuat mantenint els espais cedits
per l’escola pública Josep Carner per dur a terme l’activitat, i s’ha iniciat la
teràpia d’atenció psicològica individualitzada amb 2 infants.

Intervenim
VALOREM POSITIVAMENT...
La creació d’un nou centre obert per a
adolescents (A100) fruit d’un procés participatiu
liderat per l’equip d’educadors i els propis joves,
on han pogut intervenir infants, famílies, agents
del barri i centres educatius, etc.

SUPORT A
L’ESCOLARITZACIÓ

Els dos processos d’investigació iniciats
en anys anteriors en col·laboració amb
universitats i centres d’innovació finalitzats
aquest curs: “Salta amb les TIC” per a
la introducció de tauletes digitals en el
reforç escolar amb infants i les “Guies
de famílies” per a una nova mirada al
treball amb famílies.

Acompanyar els infants i joves en
processos d’aprenentatge significatiu
que potenciïn la seva autonomia i
capacitats personals perquè arribin a
ser membres actius de la societat.

COM A REPTE ENS PROPOSEM...

EDUCACIÓ EN EL
LLEURE

Repensar la nostra intervenció
en base als tres programes més
importants i formar-nos com
a equip per actualitzar tot el
que fem a nivell d’educació
emocional amb infants,
adolescents, famílies i barri.

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.

INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES
A100
Espai de creixement per a adolescents de la ESO que ha realitzat atenció
grupal d’entre tres i cinc tardes setmanals a cada participant amb un objectiu
doble: millorar els aprenentatges dels joves i afavorir la seva inclusió social i el
seu desenvolupament personal des d’una perspectiva integral.
El centre obert d’adolescents ha acollit a 32 nois i noies de 12 a 16 anys
de 5 instituts i 10 països d’origen diferents. S’han establert espais
de tutoria individualitzada i d’implicació de les famílies realitzant sessions
de teràpia a un total de 12 adolescents i 4 famílies. També s’ha potenciat el
seguiment coordinat amb tots els agents que intervenen en el procés educatiu
dels participants, s’ha fet una acampada al Montseny i s’ha incorporat un casal
d’estiu exclusiu d’adolescents així com la possibilitat de fer voluntariat intern.

Creem espais on les famílies es puguin formar, establir vincles i sentir-se a gust.
Projecte FAR (formació en llengua per a dones). S’han realitzat
2 cursos anuals de castellà, 1 d’alfabetització i 1 monogràfic d’alfabetització
digital, on han participat 43 dones de 6 països diferents. És un projecte
coordinat per1educadora i 8 voluntàries que han dedicat 430h anuals. Al
llarg del curs s’han fet sortides i formacions amb professionals del barri.
Pla de formació de famílies. S’ha creat un grup de famílies que ha dut
a terme 16 sessions acompanyades pel psicòleg.
Espai de Guarda Infantil. S’ha acollit a 11 infants de 0-3 anys acompanyats
per 1 treballadora familiar i 1 voluntària per tal de facilitar la participació de
les mares a les activitats proposades.
Espai de relació i creixement personal. S’han dut a terme activitats
lúdiques per a les mares els divendres al matí.
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Fem equip
VALOREM POSITIVAMENT...
L’ampliació de l’equip de professionals d’intervenció directa amb infants i
adolescents per fer front al nou projecte A100. Valorem també les hores
destinades a la formació interna i externa de l’equip, que ens permet adequar la
nostra tasca de manera continuada i atenent les necessitats del moment. A nivell
de Patronat, hi ha hagut canvis que han portat a una major presència de persones
del món social i educatiu.
COM A REPTE ENS PROPOSEM...
Augmentar el nombre de voluntaris i voluntàries que participen periòdicament
en els projectes amb infants, adolescents i dones, així com consolidar el voluntariat
intern de joves i famílies.

EL PATRONAT

L’EQUIP

President: Francesc Gil i Argemí

Direcció

Maria Nadeu Puig-Pey

Vicepresidenta: Maria Fernández García

Projectes
d’intervenció
directa

11 professionals
25 voluntaris
4 estudiants en pràctiques

Administració,
Gestió i Neteja

4 professionals
1 voluntari

Secretària: Rosa Mª Piqué i Faus
Tresorer: Carles Riera i Montserrat
Vocals: Jon Bárcena Arteagabeitia · Bernat
Mullerat Prat · Josep Mª Sentís Bonet · Guillem
Recolons Argenter · Francesc Moreno Barón ·
Albert Puyuelo Gómez · Rosa Ros Castelló · Olga
Valsells Goula · Jaume Árboles Muntadas

Comunicació	
1 professional
3 voluntaris
Celebracions
i festes

18

professionals

676

hores de formació
de l’equip

8

33 voluntaris

62

voluntaris/es

4

estudiants en
pràctiques

Ens relacionem
VALOREM POSITIVAMENT...
La participació als grups de treball del barri, especialment la Comissió d’infància
i joventut i la Comissió de convivència. La feina feta en aquestes comissions, on
participen tots els agents del districte, ens fa caminar a poc a poc cap al barri
que somiem. Alhora, el nou conveni amb l’ONG Educo ens permet consolidar a
tres anys vista la col·laboració amb 50 entitats de tot el territori espanyol per la
protecció de la infància.
COM A REPTE ENS PROPOSEM...
Fer-nos més presents a Badalona com a entitat de referència en la incidència
sobre el rol dels Centres Oberts de la ciutat, introduir-nos a la xarxa local
d’Aprenentatge i Servei i iniciar contactes amb la xarxa de joventut de la ciutat.

ECAS
(Entitats Catalanes
d’Acció Social)

CONSELL DELS
INFANTS DE
BADALONA
EDUCO

PLA DE
DESENVOLUPAMENT
COMUNITARI
LA SALUT-LLEFIÀ

Pla d’Acció Social

Comissió de Convivència
Comissió gestora

FEDAIA
(Federació d’Entitats
d’Atenció i d’educació a la
Infància i l’Adolescència)
Comissió de Centres Oberts
Comissions territorials

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

FCVS
(Federació Catalana
de Voluntariat Social)

PLA EDUCATIU
D’ENTORN
LA SALUT-LLEFIÀ
Comissió d’Infància i Joventut
Grup de Necessitats Bàsiques
Grup de Suport Psicològic

ALTRES ENTITATS O RECURSOS AMB QUI HEM TREBALLAT EN XARXA:
ASSIR de Llefià
Badiu Jove
Càritas Badalona i Santa Coloma
Centre Sant Jaume (Fundació
Carles Blanch)
Centres educatius Districte IV
CETEI

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

Fundació Migra Studium
Fundació Secretariat Gitano
IMPO Badalona
Paidós Badalona
Serveis Socials del Districte IV
SIAD Badalona
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Agraïm

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, Alting Gestión, Alvin Networks, AMPA Escola del Clot, AMPA Escola Jesuïtes Sarrià
– Sant Ignasi, Argra Trading SL, Associació Antics Alumnes Col·legi Sant Ignasi, Associació Cívica La Nau, Associació
d’Antics Alumnes del Institut Químic de Sarrià, Associació SEE, BABU, Badiu Jove, Bombers de Barcelona, Capella
Sant Joan Baptista, Carme Grimalt, Casal Loiola, CETEI, Companyia de Jesús, Comunitat Cristiana de Sant Ignasi,
Congregació Filles de Jesús, Congregació Jesús Maria - Badalona, DABA, Dentaid-Vitis, DONO, E.E.Coma, Editorial
Nube Ocho, Editorial Palabras Aladas, Editorial Parramon, Educo ONG, ESADE Alumni, Escola Alexandre Galí, Escola
Hamelin-Laie, Escola Jesuïtes El Clot, Escola Josep Carner, Escola Lestonnac, Escola Mary Ward Badalona, Escola Jesuïtes
Sarrià - Sant Ignasi, Fàbrica Cacaolat, FEDAIA, Frigo, Fundació Ateneu Sant Roc, 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 La Vinya, Fundació Migra Studium, Fundació Pere Tarrés, Fundació Privada
Juvert Figueres, Fundació Probitas, Fundació Real Dreams, Fundació Roger Torné, Google for Nonprofits, IBM, Intermón
Oxfam, La Granja, Llet Nostra Alimentària SL, Mercadona, Merck SL, Ministerio de Sanidad, Misión y Desarrollo, Nestlé
SL, Pla de Desenvolupament Comunitari La Salut-Llefià, PHB, Protecció Civil, Salting Badalona, Servicios Sociales e
Igualdad, Soy mi marca, Suministros Hospitalarios SL, TMB, Tulbos SL, Tusgsal SA, Universidad de Comillas, Universitat
Oberta de Catalunya, Universitat Ramon Llull – Pere Tarrés, Wapsi.org, Wongo, Zink Comunicació.

Si voleu col·laborar amb nosaltres ho podeu fer a:
“La Caixa“ ES52-2100-0463-81-0200082746
www.fundaciolasalutalta.org/colabora/
10

104
famílies

17
nacionalitats

70%

de l’equip
són dones

1.250

seguidors a
xarxes socials

303

hores d’activitats
d’estiu

/fundaciolasalutalta

@lasalutalta

@salutalta
vimeo.com/fundaciolasalutalta
flickr.com/fundaciolasalutalta

www.fundaciolasalutalta.org

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

