La Salut Alta, un barri per estimar
Memòria 2019

LÍNIES ESTRATÈGIQUES 2018-2022

1. Acció socioeducativa vivencial i transformadora: Volem consolidar les noves metodologies en la línia d’innovació
educativa, treball amb les famílies i acompanyament personalitzat i avaluar-ne l’impacte.

2. Presència propositiva a l’entorn: Volem crear un barri més protector, digne i educatiu per als infants i adolescents.
3. Equip conscient i compromès: Estem creant un equip educatiu de professionals i voluntariat conscient i compromès amb
la realitat del barri i dels infants, polivalent, creatiu i innovador.

4. Entitat confiable i sostenible econòmicament: Volem augmentar el suport de donants particulars i empreses, així com
incidir en l’Administració per a l’assignació de pressupostos més estables per als serveis a la infància en risc.

Un barri per... CONÈIXER
Un barri-refugi de les persones més desvalgudes, de famílies sense recursos i d’infants amb un futur
incert. Un barri que molesta. Un barri invisible als ulls de molts ciutadans.
Però per a la nostra Fundació, que segueix alimentant el somni d’una societat més justa,
“La Salut Alta és un barri per estimar”: perquè estimant el lloc reivindicarem les seves mancances,
reforçarem el sentit identitari i, si no hi ha resposta, propiciarem la rebel·lió contra el sistema.

Francesc Gil, president de la Fundació Salut Alta

El barri de La Salut Alta de Badalona és un dels barris de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona que es troba en situació de pobresa severa.
Dels 19.173 habitants empadronats, el 18,92% són menors de 16 anys.
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A la Fundació Salut Alta hem acompanyat 144 nens, nenes
i adolescents i a 120 famílies del barri.
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“LA SALUT ALTA, #UNBARRIPERESTIMAR”
L’acció comunitària pren un paper cada cop més rellevant, com marca el nostre Pla estratègic 2018-2022. Així, seguint
el fil del lema #UnBarriPerEstimar, hem potenciat activitats com la Diverfesta o els Divendres a la Plaça, i creat noves
accions com la Cursa d’Orientació Solidària o la donació de sang.

Un barri per... ACOMPANYAR
A vegades necessitaves consells o que t’escoltessin i els educadors d’A100 ens han sabut guiar.
Rabab i Kawthar, participants del projecte A100

Creiem que cada persona té dret a desenvolupar-se
amb plenitud. Per això, cada infant i adolescent que és
acollit en un projecte de la Fundació inicia un itinerari
educatiu acompanyat per una persona de l’equip i per la
seva pròpia família, per créixer com a persona i obrir-se a
l’entorn.
Hem desenvolupat el nostre model metodològic, amb
activitats socioeducatives fonamentades en 4 pilars:
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Aquest curs hem fet especial èmfasi en la participació comunitària dels infants i la relació amb recursos i persones
de l’entorn. Així mateix, la presència de les famílies en el dia a dia dels projectes s’ha consolidat com a pilar clau del
nostre model metodològic.

ELS NOSTRES PROJECTES D’INTERVENCIÓ

CENTRE OBERT PRIMÀRIA

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

ESPAI DE 3H DIÀRIES D’ACTIVITATS SOCIOEDUCATIVES

30 infants de 6 a 12 anys / 11 països d’origen familiar / 8 centres
educatius / 5 professionals d’atenció directa / 4 infants i 3 famílies han
rebut atenció psicològica / 12 activitats amb famílies / 17 persones
voluntàries

APRENIJOC
ESPAI DE 10H SETMANALS D’ACTIVITATS DE LLEURE

70 infants de 6 a 12 anys / 12 països d’origen familiar / 9 centres
educatius / 4 professionals d’atenció directa / 2 infants han rebut atenció
psicològica / 2 persones voluntàries
CENTRE OBERT A100
ESPAI DE 3H DIÀRIES D’ACTIVITATS SOCIOEDUCATIVES

34 adolescents de 12 a 17 anys / 6 països d’origen familiar / 8 centres
educatius / 5 professionals d’atenció directa / 3 adolescents i 3 famílies
han rebut atenció psicològica / 7 adolescents han acabat la seva etapa
com a participants als projectes de la Fundació / 7 persones voluntàries

BARRI

DONES

FAR
CURSOS DE LLENGUA I ALFABETITZACIÓ PER A DONES

60 alumnes matriculades / 10 infants de 0-3 anys que participen a El
Niu / 10 països d’origen / 3 professionals d’atenció directa /
12 persones voluntàries / 3 tallers monogràfics formatius
SERVEIS I ACCIONS COMUNITÀRIES

40 persones s’han apropat mensualment al servei d’Acollida i Orientació /
2 festes de convivència / 1 cursa d’orientació / 2 accions cíviques
reivindicatives / 6 Divendres a la Plaça

Un barri per... IMPLICAR-S’HI
El voluntariat que faig a la Fundació em dona satisfacció emocional.
Lourdes Teixidó, voluntària de FAR des de fa 10 anys

L’EQUIP EN XIFRES:
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Hem treballat per ser un equip més conscient i compromès que duu a terme una acció educativa vivencial i
transformadora. Hem mantingut la figura del Referent de Voluntariat per reforçar l’acompanyament a les persones
voluntàries i hem iniciat experiències d’Aprenentatge i Servei amb instituts del districte.
Consulta la pàgina web de l’equip per conèixer les persones de l’equip remunerat i el Patronat!

Un barri per... RELACIONAR-SE
Vosaltres amb la vostra feina, esteu transformant el vostre entorn, això no és feina fàcil ni té
uns efectes immediats. Per tant, és necessari un punt d’optimisme i la capacitat de començar
cada dia amb el mateix ànim que van començar el primer dia.
Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector
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Seguim creient en la importància de treballar conjuntament per dissenyar projectes sòlids, tenint present diferents
perspectives. Per això, cada mes hem dedicat unes 40 hores al treball en xarxa, liderant alguns grups de treball
on tenim presència. A la web especifiquem el llistat de totes les plataformes i xarxes on formem part en els àmbits:

INFÀNCIA / BARRI I CIUTAT / SECTOR SOCIAL DE JESUÏTES / ACCIÓ SOCIAL / VOLUNTARIAT

Un barri per... FINANÇAR
Pensem que val la pena col·laborar amb aquelles persones que tenen dificultats per tirar
endavant. Ens agraden els principis de la Salut Alta i sentim que és una entitat amb el cor obert.
Carme i Eduard Santiago, socis de la Fundació

RESULTAT DE L’EXERCICI
Despeses activitats ordinàries

DESPESES

Despeses generals

Despeses activitats ordinàries .................. 26.188,58 €

Despeses de personal

12%

Amortitzacions

Despeses generals........................................... 72.603,60 €

5% 4%

Despeses de personal.................................459.592,02 €

79%

Amortitzacions.................................................. 22.650,85 €
TOTAL DESPESES

581.035,05 €
Caixa ProInfància

INGRESSOS

Donacions d’entitats privades i particulars

Caixa ProInfància .......................................... 152.379,50 €

Subvencions públiques
Altres ingressos

22%

Donacions d’entitats privades
i particulpars ................................................... 277.063,61 €

47%

Subvencions públiques ............................... 127.307,26 €

26%

Altres ingressos .................................................32.846,87 €
TOTAL INGRESSOS

6%

589.597,24 €

COST PER PROJECTE
Del total de pressupost, un 12% és destinat a
estructura. Del 88% restant, el repartiment per
projectes és el següent:

Es pot veure l’auditoria de comptes sencera a la pàgina web.
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Continuem apostant per contractar serveis a proveïdors locals o cooperatives de la Xarxa d’Economia Social i
Solidària com Sepra, Som Energia, Som Connexió, FIARE, Abacus, Mad Systems o Fil a l’Agulla. Alhora, seguim
professionalitzant la captació de fons iniciant una estratègia centrada en les donacions de persones físiques a través
de campanyes de microdonacions i socis i incorporant noves eines com el Bizum.

Un barri per... AGRAIR
Administració pública:

Amb el finançament de:

Col·laboradors en actes o activitats especials:

El 2019 també han col·laborat amb nosaltres:
Agència de Comunicació Social, AMPA Escola del Clot, Apropa Cultura, Aspirantat de Sant Josep, BABU, Badiu Jove, Banc de recursos,
Benevity, Capella Sant Joan Baptista, Casal Loiola, Comissions Obreres de Catalunya, Comunitat Cristiana de Sant Ignasi, Direcció General
de Protecció Civil, E.E.Coma, Enginyers Voluntaris, ESADE Alumni, Escola Alexandre Galí, Escola Josep Carner, Escola Jesuïtes Sarrià - Sant
Ignasi, Escuela Europea de Coaching, Esplai CEL, Esplai Crac-crac, FEDAIA, Fundació Ateneu Sant Roc, Fundació Carles Blanch, Fundació
Jesuïtes Educació, Fundació La Vinya, Fundació Migra Studium, Fundación Solidaria Hijas de Jesús, Jugar i Jugar, Llet Nostra Alimentària
SL, Mel Patrimonial S.L., Òmnium Cultural de Badalona, Pla de Desenvolupament Comunitari La Salut-Llefià, Universitat Pompeu Fabra
Solidària, Universitat Ramon Llull – Pere Tarrés, Vista Òptica, Wapsi.org, Wongo, Worldcoo.

Fes que la teva empresa o entitat també ho faci possible!
“La Caixa“ ES52-2100-0463-81-0200082746 | www.fundaciosalutalta.org/col·labora | Bizum 3999
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AMB TU HO FEM POSSIBLE:
FES VOLUNTARIAT

FES UN DONATIU

c. Autonomia, 17 baixos
08914 BADALONA
93 460 36 08
info@fundaciolasalutalta.org
“La Caixa“ ES52-2100-0463-81-0200082746
Bizum 3999

www.fundaciosalutalta.org

FES-NE DIFUSIÓ

