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ON ESTEM 

Vols ajudar-nos? Amb el teu suport podrem atendre més infants, famílies i 

persones que estan esperant la nostra assistència. Gràcies! 

Pots associar-te amb una quota regular o fer-nos un donatiu ingressant 

el teu ajut al compte de La Caixa: 

ES19 2100 0859 2102 0050 1719.  

Fundació ARSIS  

Memòria del curs 2015-2016 

Qui som       Què fem   Ajuts 

www.arsis.org  



Qui som 

Un equip 

De gent compromesa amb l’acció social i humanitària de proximitat. 

Som sis professionals i un equip d’uns vint voluntaris. 

A més, comptem amb 45 benefactors regulars i un grup d’empreses 

col·laboradores. 

El nostre patronat està format per 9 persones del món social, empresarial, 

cultural i científic. 

 

Ens mou... 

Creiem que cada ésser humà és únic, valuós i té un potencial immens. La 

nostra missió és ajudar als qui viuen a prop a desenvolupar-lo. 

En especial, ens adrecem a les persones amb més dificultats i que pateixen 

major necessitat o discriminació. 

Per això treballem amb els grups més vulnerables del nostre entorn: infància, 

famílies en risc, joves sense feina, immigrants i persones en situació de po-

bresa i exclusió. 

Alexandra Mariné   Davinia Urbano  Karina Rodríguez 

Rosario Sánchez   Joaquim Iglesias   Montse de Paz 

Coneix-nos de prop 

Ens agrada comunicar-nos. Som a Internet i a les xarxes socials, però sobre-

tot ens agrada el contacte cara a cara, per això sempre celebrem alguna festa 

o trobada on podem compartir un temps amb els nostres amics, veïns i 

col·laboradors. Si vols saber més...  

 Visita la nostra web www.arsis.org, on trobaràs informació,  la histò-

ria d’ARSIS, memòries, com ajudar-nos i una agenda. 

 Facebook: comuniquem dia a dia les novetats i altres notícies interes-

sants, tant per als nostres amics com per al públic en general.  El link 

és: www.facebook.com/ARSISFundacion.  

 Col·laboració amb Newscat TV i la Fundació Ítaca: aquesta entitat, 

que promou la cultura catalana i la cooperació entre països, ens recol-

za filmant i difonent les nostres activitats, a través de Youtube i del seu 

canal de salut. La pàgina és www.newscat.tv. 

 Festa de Reis amb xocolatada feta pels voluntaris del menjador social 

i regals per als nens beneficiaris d’ARSIS, donats per Fundació La Nau. 

 Festa de final de curs: cada any ens trobem al pati de la parròquia de 

Sant Fèlix per trobar-nos amb els amics i veïns del barri. Som unes 150 

persones que gaudim d’una gran paella solidària, tómbola, mercadillo 

i actuacions de màgia, humor i música. Enguany va ser el 4 de juny. 



Els comptes clars 

Aquests són els comptes del 2015, l’origen dels ingressos i la distribució de 

sortides entre despeses per a projectes (96 %) i cost de gestió (4 %). 

Ingressos 

Subvencions    72 150 € 

Campanyes solidàries    1 800 € 

Socis i donants   68 555 € 

Total    142 505 € 

 

Despeses 

Personal   50 698 € 

Locals    27 042 € 

Subministres i compres    8 781 € 

Serveis externs  26 442 € 

Obres i reparacions   1 750 € 

Gestió       4 850 € 

Devolució préstecs  13 100 € 

Total    130 912 € 
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Destí dels nostres fondos. 

Procedència dels nostres ingressos. 

Què fem 

La nostra feina es desenvolupa en dues línies: educació y atenció personal 

directa. Enguany hem dut a terme les següents activitats: 

 SAI—Servei d’Atenció a la Infància. Atenció psicològica setmanal i 

gratuïta a 63 menors que pateixen o han patit maltractament o qual-

sevol mena de negligència, a més d’orientar les famílies.  

 Espai per Créixer: escoles i xerrades obertes a pares i mares, per mi-

llorar els vincles familiars i la  convivència a la llar. 

 Espai Estudi: reforç escolar i tècniques d’estudi per a infants amb ne-

cessitat de suport en el seu aprenentatge. 

 ARSIS Empleo: servei d’orientació i suport per trobar feina, adreçat a 

joves i adults en situació d’atur.  

 Projecte Humanitari: ajuda bàsica d’aliments i menjador social per a 

persones en extrema pobresa. En col·laboració amb la parròquia del 

barri, Sant Félix Africà.  

 ARSIS Salut: xerrades i tallers per fomentar una cultura de la salut i 

uns hàbits sans entre la població adulta. 

 Coaching i tallers de creixement personal, amb la col·laboració de 

Claudia Calvo, psicòloga, Carmen Salinas, coach, i Isabel Pérez, coach. 



Ens donen suport 

Aquestes són les institucions, empreses i persones que ens ajuden. 

A totes elles, moltes gràcies! 

 Ajuntament de Barcelona. 

 Generalitat de Catalunya. 

 Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. 

 Fundació Antoni Serra Santamans. 

 Fundació Creatia. 

 Fundació Ignacio Larramendi. 

 Fundació Roviralta. 

 Fundació Ítaca—Newscat TV. 

 Fundació La Nau. 

 Fundació La Roda. 

 Obra Social de La Caixa. 

 Empreses: Anudal SL , Bonus Sport Marketing, Casa Gay, Fontaga, 

Gineclinic, HCC Global, Hestia Alliance, Hostaleria Miramar, Quesos 

Barcelona, Quercus Europe, SECE, Tennis & Friends, Trovicasa. 

 Els nostres 45 donants regulars. 

 Els 22 voluntaris.  

 Els professionals voluntaris Carmen Salinas, Claudia Calvo,  Isabel 

Pérez, Sonia Busom, Jesús Aladro i Aitor Fernández. 

 I totes les persones que han col·laborat a les campanyes solidàries 

amb els seus donatius i participant a les nostres festes i activitats. 

 

Impacte social 

Hem invertit un total de 130 912 euros en beneficiar 684 persones en situa-

cions de pobresa, patiment, discriminació o conflicte. En total, és una mitjana 

de 192 euros per cada beneficiari a l’any.  

Què hem assolit? 

 63 infants i adolescents han après a gestionar el trauma patit a causa 

de la violència i desestructuració familiar, millorant la seva salut física, 

emocional i relacional. 

 24 nens s’han beneficiat del reforç escolar personalitzat. 

 87 mares i pares han rebut suport i orientació a les xerrades i escoles 

de pares per millorar les seves relacions familiars. 

 85 persones en l’atur han rebut suport, orientació i formació para 

per trobar feina i millorar les seves habilitats. D’aquestes, 15 han parti-

cipat en tallers formatius i un procés personalitzat de coaching. Un 

total de 18 han trobat feina (21%). 

 Unes 217 dones es beneficien de les xerrades obertes i el material 

que hem editat sobre salut i benestar físic, emocional i mental. 

 111 famílies (202 persones) en situació de pobresa han rebut un total 

de 18 315 Kg d’aliments i productes d’higiene. També se’ls ha ofert 

orientació laboral i assessorament legal. 

 


