
Milers de persones es beneficien 
mensualment del treball d’un gran 
nombre d’organitzacions sense anim 
de lucre que dediquen tot el seu 
esforç per als que més ho necessiten.

Acció Social Montalegre participa 
en aquesta xarxa i compta amb un 
programa d’ajuts socials a famílies, 
per intentar millorar la seva qualitat 
de vida, projectes en definitiva 
destinats a donar resposta a les 
necessitats de la nostra societat.

Les accions dutes a terme, han tingut 
l’objectiu entre altres, d’enfortir les 
relacions entre l’equip de treball de
l’ASM, les Administracions i Entitats 
existents en el barri, i en aquest sentit 
ens centrem en els col.lectius que es 
troben en risc d’exclusió.

Tota aquesta tasca la volem dur a 
terme amb la màxima qualitat.

Magda Hernández

CARTA DE LA PRESIDENTA

2011-2012
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PROGRAMA ATENCIÓ 
PRIMARIA

Atenció a les famílies en les seves 
necessitats bàsiques mitjançant l’entrega 
d’un lot mensual d’aliments i productes 
d’higiene.  Acció Social Montalegre 
disposa també de rober.

PROGRAMES

PROGRAMA MATERNAL

Acompanyem a les mares embarassades 
des del mateix moment en que ens 
informen de l’embaràs fins al naixement. 
El  programa continua amb l’ajuda en 
bolquers i llet fins que el nen/a compleix 
3 anys.

Una voluntària Pediatra s’encarrega 
de reunir ales futures mares una 
vegada al mes en tallers de formació 
on comparteixen experiències, dubtes i 
esperances. Un cop nascuda Ia criatura, 
se’ls IIiura una canastreta, roba i un cotxet 
o bressol sempre hi quan en disposem.

PROGRAMA ATENCIÓ 
GENT GRAN

A través de voluntaris amb formació 
sanitària com ara metges e infermeres, el 
programa mira de tenir una cura especial 
d’aquelles persones que per Ia seva 
edat avançada o malaltia, necessiten 
una atenció més personalitzada a través 
d’acompanyament als hospitals, companyia 
o consell que reforci Ia tasca dels 
professionals. En cap cas substituint-los o 
invadint les seves competències.
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PROGRAMA HABITATGE

S’ofereix Ia possibilitat de fer petits arranjaments als domicilis de les 
famílies, com ara un canvi d’aixeta que perd aigua etc; en situacions 
extremes i sempre de forma puntual es fan ajuts per pagar un consum o 
lloguer endarrerit.

PROGRAMA TU-TELA

Un grup de voluntaris d’Acció Social 
Montalegre amb expèriencia i 
coneixements en el món empresarial i 
docent ofereixen tutories professionals a 
les persones que he so·liciten per ajudar-
les en Ia inserció laboral a traves de 
l’assessoria personal. S’ofereixen també 
cursos de formació.

PROGRAMA MICRO-CRÉDITS

Proporcionar recursos financers i no financers 
(activitats de capacitació com xerrades, 
tallers i activitats per a integració social) 
com a suport als més necessitats, sense cap 
tipus d’aval ni garantia, despertant les 
capacitats inherents a aquestes persones.

L’estratégia fonamental d’aquest projecte 
és el treball en grup, organitzant reunions 
quinzenals.

CAMPANYES DE NADAL I REIS

En les Campanyes de Nadal i Reis rebem una important 
col·laboració de voluntaris procedent de centres educatius, 
i també de famílies a títol personal. Aquesta participació, 
que es dirigeix des de l’Acció Social, és molt dinàmica 
i organitzada, ja que es coordina des dels centres una 
recollida d’aliments i joguines primerament, aquesta es 
classifica i s’embala, per posteriorment ser transportada 
al nostre magatzem per a la confecció de lots i el seu 
repartiment a les famílies del Raval. Tot això executat en 
dues setmanes, però organitzat en els 2 mesos anteriors.

2011-2012
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CUENTAS

ENTITATS COL·LABORADORES
EMPRESES
Gustav Hess
 Cartonajes Petit
 Codorniu
 El Corte Inglés
 Hotel Hilton Diagonal Mar

ACCIÓN SOCIAL MONTALEGRE
c/ Valldonzella, 13. 08001 Barcelona | Tel 93 318 9084 / : 93 301 43 47 | Fax: 93 301 17 11 | www.montalegre.org | asm@montalegre.org

FUNDACIONS
 Fundació La Caixa
 Fundació Banc d’Aliments de Barcelona
 Fundació Raval Solidari
 Fundació Miquel Alimentació
 Fundació Carme i Mª José Godó

CENTRES EDUCATIUS
 Pineda
 Aura
 Sant Marc
 Canigó
 Viaró
 La Farga

 La VAll
 UIC
 Carles Riba
 Fert
 IESE

ASSOCIACIONS SOLIDARIES
 Braval
 Terral
 Assoc. Antigues Alumnes de Canigó

ACTIVO
 
ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado intangible

Inmovilizado material
Instalaciones, maquinaria y utillaje
Mobiliario

Inversiones financieras a largo plazo
ACTIVO CORRIENTE

Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades
Usuarios por microcréditos concedidos
Patrocinadores

Periodificaciones a corto plazo 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONI NET I PASSIU
 
PATRONI NET

Fondos Propios
Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades

Remanente
Excedentes negativos de ejercicio anteriores

Excedente del ejercicio (positivo o negativo)
PASSIU CORRENT

Deudas a corto plazo
Acreedores y otras cuentas a pagar

Proveedores
Acreedores varios
Otras deudas con las Administraciones Públicas

TOTAL ACTIVO (A+B)

 
INGRESOS POR LAS ACTIVIDADES       

Ingresos periódicos
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Subvenciones, donaciones y otros ingresos

AYUDAS CONCEDIDAS Y OTROS GASTOS
Ayudas concedidas
Gastos por colaboraciones

GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Servicios exteriores
Arrendamientos
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Servicios bancarios
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
Resultado de explotación (1+2+7+8+9)

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
Resultado financiero
Resultado antes de inpuestos (I+II)

RESULTADO DEL EJERCICIO 

2011

22.156
3.952 
3.821

130
15.469
15.033

436
 2.735 

26.706
2.503 
1.500
1.003

295 
23.908

48.862

2012

17.619 
1.406
1.276

130
13.477
13.111

366
2.735

90.994
22.029

2.450
19.579

303
68.662

108.613

2012

50.965
50.965
44.172
61.848

-17.676
6.792

57.648
52.981

4.667
1.595

853 
2.219

108.613

2012

109.568,68
3.570,00

94.003,39
11.995,29

-20.822,41
-18.676,46

-2.145,95
-39.012,58
-38.404,47

-38.404,47
-23.159,98

-130,31
-1.994,22
-5.415,44

-518,39
-3.317,63
-2.007,35
-1.861,15

-4.536,86
6.792,36

0,00
0,00

6.792,36

6.792,36

2011

44.172
44.172
38.545
56.221

-17.676
5.627

4.690
0

4.690
460

0 
4.230

48.862

2011

129.809,56
6.423,14

117.390,00
5.996,42

-22.227,66
-20.515,80

-1.711,86
-63.019,10
-35.679,19

-35.679,19
-22.400,13

-418,43
-1.539,90
-6.288,97

-442,43
-1.127,40
-1.532,44
-1.929,49

-3.257,38
5.626,23

0,62
0,62

5.626,85

5.626,85
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