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#DISTÀNCIADEPROXIMITAT



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.

https://www.fundaciosalutalta.org/qui-som/entorn
https://www.fundaciosalutalta.org/sites/default/files/2020-03/PlaEstrat%C3%A8gic_flyer.pdf


“#DISTÀNCIADEPROXIMITAT”
Escoltant el moment d’emergència social que estem vivint i acompanyant, aquest curs hem decidit posar el focus en 
un tema que també ens inquieta: quines seran les conseqüències del confinament en les relacions socials? És 
per això que hem ressaltat la importància de tenir un espai de confiança, amb la porta oberta i on es puguin generar 
vincles propers i forts que ajudin a sostenir la realitat que vivim. I això ha estat possible des de la #distànciadeproximitat.

#proximitat amb el BARRI

BADALONA

LA SALUT

Un barri que s’esforça, que malda per seguir dempeus dignament, que en els últims anys ha vist com 
empitjorava la situació de les persones que hi viuen, dels col·lectius que hi participen, dels recursos que 

s’hi destinen... però que allà segueix, lluitant i amb dificultats però amb ganes de millorar i tirar endavant.           
I on la Fundació Salut Alta és un far que fa llum! M’encanta aquesta imatge.

Maria Nadeu, Directora de la Fundació Salut Alta 2014-2021
Entrevista completa a la pàgina web de l’entitat.

El barri de La Salut de Badalona és un barri de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona que es troba en situació de pobresa severa 
amb més de 19.500 habitants empadronats.   

23%*  
població menor 

de 18 anys

37,64%**  
alumnat de            

6 a16 anys del 
districte amb    

beca menjador

47 
nacionalitats 
registrades

A la Fundació Salut Alta hem acompanyat diàriament a 
138 nens, nenes i adolescents i a 107 famílies del barri.

85       
infants amb 

seguiment de 
Serveis Socials

50%  
dels participants 

derivats de 
Centres Educatius

20 
països d’origen 

diferents

* De l’estudi de comunitats veïnals del barri La Salut a Badalona realitzat per Vincle.

** De l’Informe “Situació de la Infància al Districte IV de Badalona” creat des del Grup 
de Necessitats Bàsiques de la Comissió d’Infància i Joventut de La Salut.

https://www.fundaciosalutalta.org/actualitat/2020/07/29/el-repte-del-bontracte
https://www.fundaciosalutalta.org/etiquetes/distanciadeproximitat
https://www.fundaciosalutalta.org/qui-som/entorn
https://www.fundaciosalutalta.org/actualitat/2021/07/30/lentrevista-maria-nadeu
https://www.fundaciosalutalta.org/qui-som/entorn


Des de l’Àrea Socioeducativa hem posat el focus en el treball d’acompanyament i vinculació d’infants, adolescents i 
famílies des de la proximitat i la participació. Una de les novetats ha estat la incorporació de les visites a domicili al 
projecte de Centre Obert que ha permès treballar aspectes educatius del quotidià. Alhora, seguint el pla estratègic, 
hem dedicat temps per a la reflexió sobre el nostre tarannà educatiu que ens ha fet renovar la metodologia 
perquè sigui més actual, vivencial i transformadora. 
D’altra banda, el curs 2020-2021 ha presenciat el naixement de l’Àrea Comunitària per potenciar 
l’acompanyament a persones adultes i veïns i veïnes del barri, també a través de tallers a centres educatius de l’enton.
Finalment, destaquem la creació de l’exposició “Art de proximitat. Vivències d’un confinament” amb la 
col·laboració de totes les persones participants de l’entitat que ha ajudat a canalitzar, a través de l’art, una experiència 
emocionalment intensa com la del confinament.

138  

infants i 
adolescents

15  

professionals 
d’atenció directa

107 

famílies 

+330 
hores d’activitats 

d’estiu

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. 
 
Seguim desenvolupant el nostre model metodològic, amb activitats 
socioeducatives fonamentades en 4 pilars:

#proximitat amb les PERSONES

Mai s’ha de faltar a una sortida d’A100, perquè fins i tot a les que ens semblen avorrides 

acabem passant-ho molt bé!

Ayoub, participant del Centre Obert A100

ACCIÓ EDUCATIVA
participativa i significativa

PROCÉS D’ACOMPANYAMENT   
on la persona és el centre 

TREBALL AMB LA FAMÍLIA                   
com a agent fonamental del procés educatiu

TREBALL AMB L’ENTORN               
constructiu i reivindicatiu

https://www.fundaciosalutalta.org/etiquetes/lasalutacasa
https://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/projectes
https://www.fundaciosalutalta.org/artdeproximitat
https://www.fundaciosalutalta.org/actualitat/2021/06/28/un-dissabte-al-parc-de-la-ciutadella
http://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/servei/accio-educativa
http://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/servei/acompanyament
http://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/servei/treball-amb-la-familia
https://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/servei/treball-amb-lentorn
http://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/servei/accio-educativa
http://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/servei/acompanyament
https://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/servei/treball-amb-lentorn
http://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/servei/treball-amb-la-familia


CENTRE OBERT PRIMÀRIA
ESPAI DE 3H DIÀRIES D’ACTIVITATS SOCIOEDUCATIVES

33 infants de 6 a 12 anys / 12 països d’origen familiar / 10 centres 
educatius / 5 professionals d’atenció directa / 2  infants i  5 famílies han 
rebut atenció psicològica / 3 persones voluntàries 

APRENIJOC
ESPAI DE 5H SETMANALS D’ACTIVITATS DE LLEURE

66 infants de 6 a 12 anys / 13 països d’origen familiar / 11 centres 
educatius / 4 professionals d’atenció directa / 2  infants han rebut atenció 
psicològica / 10 alumnes de pràctiques

CENTRE OBERT A100
ESPAI DE 3H DIÀRIES D’ACTIVITATS SOCIOEDUCATIVES

31 adolescents de 12 a 17 anys / 10 països d’origen familiar / 7 centres 
educatius / 5 professionals d’atenció directa / 3  adolescents i 5 famílies 
han rebut atenció psicològica / 6 adolescents han acabat la seva etapa 
com a participants als projectes de la Fundació / 11 persones voluntàries

FAR - FORMACIÓ, ACOMPANYAMENT I RELACIÓ 
CURSOS DE LLENGUA I ALFABETITZACIÓ PER A DONES

61 alumnes matriculades / 8 infants de 0-3 anys que participen a El Niu / 
8 països d’origen / 3 professionals d’atenció directa / 
13 persones voluntàries / 9 sessions “Dona’t un espai” 
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ACCIONS COMUNITÀRIES

10 famílies assessorades en habitatge / 11 persones acompanyades en 
orientació laboral / 120 nens i nenes de 3 escoles del barri han rebut tallers 
d’educació emocional / 15 famílies han assistit al taller de competències 
digitals / 25 persones han assistit a les formacions proposades per l’entitat

ELS NOSTRES PROJECTES D’INTERVENCIÓ 

https://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/projecte/centre-obert
https://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/projecte/aprenijoc
https://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/projecte/a100
https://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/projecte/projecte-far
https://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/projecte/centre-obert
https://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/projecte/aprenijoc
https://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/projecte/a100
https://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/projecte/projecte-far


Durant el curs han treballat amb nosaltres un total de 29 professionals contractats dels quals el 90% han estat 
dones i el 10% homes. Les 926 hores dedicades a formació mostren com aquesta continua sent una aposta per 
la professionalitat i el rigor, tant de l’equip contractat com del voluntari. Tot i reivindicar la presencialitat, s’han mantingut 
mesures de conciliació possibilitant espais de teletreball, donant accés remot al servidor i posant dispositius a disposició 
de les treballadores que ho requerissin.
A nivell de voluntariat s’ha notat una baixada de persones implicades en la intervenció directa i setmanal a causa de la 
pandèmia. Això ens ha fet actualitzar el perfil de voluntariat del qual destaquem la incorporació de 25 persones 
noves i que el 22% del voluntariat són persones que han estat participants dels projectes l’entitat.
Des del Patronat i la Fundació tenim un especial record per en Carles Riera, jesuïta patró i fundador de l’entitat que va 
morir al mes de maig del 2021.

L’acció a la Salut Alta és possible gràcies a un equip de persones que, ja 
sigui des d’una relació laboral o voluntària, decideixen implicar-se en la 
realitat que viuen infants i famílies del barri.

34    
persones han 
fet voluntariat 

setmanal

23    
persones han 
fet voluntariat 

puntual

11  

persones al 
patronat

A més, com a entitat comptem amb un espai de formació i 
acompanyament a estudiants a través d’experiències en pràctiques o 
Aprenentatge i Servei (ApS).

12 

estudiants en 
pràctiques

4  

adolescents han 
fet ApS intern

19  

llocs de treball

#proximitat amb la IMPLICACIÓ 

M’agrada, sobretot, relacionar-me i comunicar-me amb altres dones.

De l’entrevista a la Hafza, Sokhna, Nisrine i Florentina, voluntàries del projecte FAR

L’EQUIP EN XIFRES 

https://www.fundaciosalutalta.org/qui-som/equip
https://www.fundaciosalutalta.org/qui-som/equip
https://www.fundaciosalutalta.org/es/node/488
https://www.fundaciosalutalta.org/actualitat/2021/11/02/lentrevista-hafza-sokhna-nisrine-i-florentina


#proximitat amb la XARXA

A vegades no es pot actuar d’una manera estàndard. Has de tenir aquella capacitat 
per adaptar-te a cada situació. Cada cas és un món i com més coneixement 

tens de l’altre, més et poses a la seva pell i és més fàcil trobar solucions.                                                           
L’experiència ajuda molt a no jutjar des d’una posició de comoditat a qui està pitjor.

Carles Sagués, Plataforma Sant Roc Som Badalona

La nostra missió promou que infants i joves siguin agents de canvi i és per 
això que, malgrat la Fundació està arrelada en un barri amb gran carència 
de treball comunitari, el nostre paper a l’entorn ha de ser actiu amb les 
activitats que proposem i en aquelles en què participem.

participació a 

30 
comissions i grups 

de treball

relació amb 

102
recursos i entitats

hem creat

2
InfoSA amb 

participants de 
l’entitat

1.332 
contactes han 

rebut els butlletins 
mensuals

més de 

35 
hores mensuals 

dedicades al treball 
en xarxa

El treball de comunicació i incidència es forja com a pilar per sensibilitzar 
sobre la situació dels infants i famílies més vulnerables del barri, amb la 
voluntat de crear una comunitat implicada amb aquesta realitat.

+3.640 
seguidors a

xarxes socials

69 
entrades i 
entrevistes 

publicades al blog

70 
impactes en 
mitjans de 

comunicació

Amb la pandèmia no hem pogut organitzar ni participar a actes de l’entorn i hem vist com les comissions i grups de 
treball del barri han quedat més febles o, fins i tot, no s’han activat. Per contra, ha estat un curs on ens hem adherit 
a dues noves xarxes (XACS i CCF), fruit de la importància de seguir connectades amb entitats del sector.

hem rebut

19
visites 

institucionals

TREBALL COMUNITARI I EN XARXA

COMUNICACIÓ I INCIDÈNCIA

https://www.fundaciosalutalta.org/es/actualidad/2020/12/29/lentrevista-carles-sagues
https://www.youtube.com/watch?v=Q6rD0bc5IOQ&list=PLBFv5W94557HeDbaUuzYQvWdl5MA6c_7V
https://fsa.crm.socialsj.cat/subscripcio
https://www.fundaciosalutalta.org/actualitat
https://www.fundaciosalutalta.org/etiquetes/mitjans-de-comunicacio
https://www.fundaciosalutalta.org/qui-som/xarxa-social
https://www.fundaciosalutalta.org/qui-som/xarxa-social


Seguim avançant en la captació de fons privats a través de campanyes de microdonacions, destacant especialment el 
fet d’haver superat els 20.000€ en aquest concepte. El resultat positiu és fruit de la variació de la cartera de valors 
financers mentre que el resultat de l’activitat ordinària no ha generat ni pèrdua ni superàvit. Donada 
la incertesa sobre el finançament a causa de la crisi en que ens trobem i la previsió d’un necessari increment de la 
nostra activitat en intervenció comunitària, ens sembla prudent reservar aquest resultat positiu per poder fer front a 
les necessitats dels anys que vindran. 

Es pot consultar l’auditoria de comptes a l’apartat de transparència de la pàgina web.  

Seguim centrant la mirada en les donacions de persones físiques a 
través de campanyes de microdonacions, donacions periòdiques i 
fidelitzant eines com el Bizum.

185 

donants 
particulars

20.273€ 

en dues 
campanyes de 

microdonacions

24    
entitats socials, 

fundacions i 
empreses

#proximitat amb la TRANSPARÈNCIA

Arran de la pandèmia vam haver de deixar de fer activitats i vam decidir ajudar 

a altres entitats de la ciutat per dur a terme les seves accions.

Joan i Carles, membres d’Òmnium Cultural Barcelonès Nord

700.000€

600.000€

500.000€

400.000 €

300.000 €

200.000 €

100.000 €

2020 2021

D
E

S
P

E
S

E
S

D
E

S
P

E
S

E
S

IN
G

R
E

S
S

O
S

IN
G

R
E

S
S

O
S

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST

https://www.fundaciosalutalta.org/qui-som/transparencia
https://www.fundaciosalutalta.org/qui-som/transparencia
https://www.fundaciosalutalta.org/qui-som/transparencia
https://www.fundaciosalutalta.org/actualitat/2020/10/28/lentrevista-joan-i-carles-domnium-cultural


Continuem apostant per contractar serveis a cooperatives de la Xarxa d’Economia Solidària com 
Sepra, Som Energia, Som Connexió, FIARE, Abacus o Mad Systems, i per prioritzar sempre que és possible les 
compres a proveïdors locals i de proximitat. Exemples d’això són alguns dels nostres proveïdors d’aliments, 
ferreteria, manteniment i obres, etc.

DESPESES  

Despeses activitats ordinàries ..... ..............27.962,41€

Despeses generals .......................................... 89.612,96 €

Despeses de personal ................................502.409,63 €

Amortitzacions ................................................. 18.720,68 €

TOTAL DESPESES 638.705,68 €

INGRESSOS 

Caixa ProInfància  .........................................154.635,65 €

Donacions d’entitats privades  
i particulars  ..................................................... 360.800,40 €

Subvencions públiques  ..............................122.412,73 €

Altres ingressos  ................................................24.750,31 €

TOTAL INGRESSOS 662.599,09 €

Despeses activitats ordinàries

Despeses generals

Despeses de personal

Amortitzacions 

Caixa ProInfància

Donacions d’entitats privades i particulars

Subvencions públiques

Altres ingressos

RESULTAT DE L’EXERCICI Aplicació	dels	fons

Activitats	ordinàries Personal Generals Amortitzacions

79%

4%3%

14%

Origen	ingressos

Caixa	Proinfància Subvencions	i	ajuts	entitats	privades Subvencions	públiques Altres	ingressos

54%

19% 23%

4%

25% 14%25% 16%

CENTRE OBERT A100 APRENIJOC FAR

COST PER PROJECTE

Del total de pressupost, un 16% és destinat a estructura. 
Del 84% restant, el repartiment per projectes és el següent: 4%

ACCIONS 
COMUNITÀRIES

https://www.fundaciosalutalta.org/qui-som/transparencia
https://www.fundaciosalutalta.org/qui-som/transparencia
https://www.fundaciosalutalta.org/qui-som/transparencia


Volem agrair especialment a totes aquelles entitats i persones que han col·laborat amb les nostres activitats per oferir 
oportunitats educatives als infants, adolescents i famílies de l’entitat. Alhora, fem un especial agraïment als ens públics i privats 
que han donat suport econòmic durant aquest curs.

#proximitat amb l’AGRAÏMENT

Administració pública:

Amb el finançament privat de:

Fundació Privada Sant Pere Claver del Clot.

Gràcies!

La teva empresa o entitat també pot oferir oportunitats educatives 
perquè nens, nenes i adolescents de la Salut Alta que viuen situacions d’exclusió social 
puguin créixer amb plenitud.

www.fundaciosalutalta.org/col·labora
“La Caixa“ ES52-2100-0463-81-0200082746

33399  

codi BIZUM

https://www.fundaciosalutalta.org/col%C2%B7labora
https://fsa.crm.socialsj.cat/donatius-empreses


© Fotografia de David González, 
durant el rodatge del vídeo “Imagina’t un món”

https://www.youtube.com/watch?v=o8QQRE1sCOs


www.fundaciosalutalta.org

c. Autonomia, 17 baixos 
08914 BADALONA

93 460 36 08 
info@fundaciolasalutalta.org

“La Caixa“ ES52-2100-0463-81-0200082746
Bizum 33399

AMB TU HO FEM POSSIBLE:

     FES VOLUNTARIAT        FES UN DONATIU       FES-NE DIFUSIÓ

https://www.fundaciosalutalta.org/
https://www.facebook.com/fundaciolasalutalta
https://twitter.com/lasalutalta
https://www.instagram.com/salutalta/
https://www.youtube.com/channel/UC0ip4yrbD5dkXT_uoEUP-yg
https://www.pinterest.com/salutalta/
https://www.linkedin.com/company/fundacio-salut-alta/
https://fsa.crm.socialsj.cat/voluntariat
https://fsa.crm.socialsj.cat/fes-un-donatiu
https://www.fundaciosalutalta.org/actualitat

