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PROGRAMA 
ATENCIÓ PRIMÀRIA

Els programes d’ajuda directa assistecial donen 
cobertura a les famílies amb l’entrega mensual 
d’aliments i productes d’higiene, tant a domicili 
com a la seu de l’associació.

També es duen a terme reunions periòdiques amb 
les assistentes socials i altres associacións del 
barri, per tal d’intercanviar impressions i cotejar 
llistats de famílies.

Les campanyes de Nadal i Reis compten amb una 
important col·laboració de voluntaris procedents 
de centres educatius i també a títol personal. 

Les donacions que es reben, tant de productes 
alimentaris nadalencs com de joguines, son 
nombrossos, i esdevenen clau per realitzar els lots 
de Nadal i Reis que després son repartits a les 
famílies del Raval.

PROGRAMA 
MATERNAL

PROGRAMA TUTELA
CURSOS EMPRENEDORS

PROGRAMA 
ATENCIÓ A LA GENT GRAN

CARTA DE LA
PRESIDENTA

Seguint una llarga tradició, l’Acció Social Monta-
legre ajuda a famílies del barri del Raval a través 
d’una atenció personalitzada i de proximitat. Els 
projectes i programes es centren en el nucli fa-
miliar, prevenint situacions de ruptura social de la 
família i dels seus membres, oferint un suport in-
tegral per tal d’augmentar la seva autonomia i les 
pròpies potencialitats perquè siguin protagonistes 
d’aquest procés.

L’Associació compta per aquesta tasca, amb un 
gran nombre de voluntaris fixos. La majoria d’ells 
visiten regularment a les famílies a les seves llars, 
altres voluntaris actualitzen la base de dades o la 
informació necessària pel bon funcionament dels 
projectes.

D’aquesta manera s’estableix una relació conti-
nuada que afavoreix la confiança i ajuda a les fa-
mílies a afrontar situacions adverses i cercar pos-
sibles solucions en col·laboració amb els Serveis 
Socials del barri. 

Acció Social Montalegre procura una atenció a 
dones embarassades o amb nadons en forma de 
productes infantils com bolquers, llet, cereals i 
potitos.

A més a més, un grup de professionals s’encarre-
ga de compartir experiències i de la resolució de 
dubtes mitjançant tallers i cicles formatius sobre 
la lactància.

Un grup d’voluntaris de l’ASM amb experiència 
i coneixements del món empresarial i docent, 
ofereixen tutoríes i orientacions per ajudar a la 
inserció laboral, a través d’entrevistes i assessoria 
personal, oferint cursos de formació.

Visites periódiques de voluntaris amb coneixe-
ments mèdics, com metges i infermeres, que rea-
litzen una important tasca de valoració de l’estat 
de salut dels col·lectius de més risc, com ho son 
les persones grans, que per la seva edat o malaltia 
necessiten una atenció especial d’acompanya-
ment o companyia.

Magda Hernández

PROGRAMA 
PAN & PAN

PROGRAMA 
AJUT DIVENDRES

CAMPANYES 
NADAL I REIS
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ENTITATS
COL·LABORADORES

EMPRESES

Gustav Hess
Cartonajes Petit
Codorniu
El Corte Inglés
Hotel Hilton Diagonal Mar

CENTRES EDUCATIUS

Col·legi Canigó
Col·legi La Farga
Col·legi La Vall
Col·legi Pineda
Col·legi Sant Marc de Sarrià
Col·legi Viaró
FERT
IESE
Parvulari Carles Riba
UIC

FUNDACIONS

Obra Social - Fundació “La Caixa”
Fundació Banc dels Aliments
Fundació Raval Solidari
Fundació Carme i Mª José Godó
Fundació Miquel Alimentació

ASSOCIACIONS SOLIDÀRIES

Braval
Terral
Canigó Alumni

Web www.montalegre.org/acciosocial      mail asm@montalegre.org

Valldonzella, 13 (08001 Barcelona)     Tel 933 189 084    933 014 347      Fax 933 011 711

ASM

Despeses de personal

Publicitat, promoció i relacions públiques | web i memòria

Despeses d’administració

Arrendament del magatzem

Manteniment i subministres del magatzem

Transports

Habitatges

Pensions

Altres ajudes

Voluntariat

Projecte Tu-Tela

Església Montalegre

30.565 €

1.535 €

4.107 €

21.662 €

11.048 €

6.411 €

7.876 €

7.061 €

4.522 €

1.976 €

841 €

3.000 € 

30.615 €

1.748 €

3.316 €

16.372 €

2.328 €

5.360 €

1.224 €

7.867 €

4.861 €

2.000 €

-  

1.000 €

DESPESES

76.691 €100.604 €

2013 2014

*La notable diferència que es dóna entre les despeses del 2013 i 2014 es conseqüència del manteniment d’un 2on magatzem i millores i condi-
cionament de l’actual.


