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La Diverfesta omplirà per setè any consecutiu els 
carrers de la Salut Alta de colors, música i bon ambient 
de convivència 

 

 La Fundació La Salut Alta organitza aquest acte per al barri a 

la plaça Antonio Machado 

 Els infants i famílies de la Fundació i un grup nombrós de 

voluntaris col·laboren activament perquè la Diverfesta sigui 

possible 

 

Badalona, 6 de maig de 2013  

Per setè any consecutiu, la Fundació La 

Salut Alta de Badalona organitza un acte 

festiu al barri, la DIVERFESTA, a la plaça 

Antonio Machado. Hi haurà activitats per a 

nens i per a adults, repartiment de menjars 

del món, una rifa amb molts premis i una 

actuació de màgia com a fi de festa amb el 

Mag Reivaj. Aquest any, com a novetat, 

tindrem l’aportació dels comerciants de la 

zona amb els premis. 

Els usuaris dels diferents projectes de la Fundació preparen cada any aquesta festa 

amb molta il·lusió i entusiasme, en un barri mancat precisament d’activitats lúdiques i 

festives al carrer. Els nens i nenes s’encarreguen de la decoració de les carpes; les 

mares obsequien amb menjars tradicionals dels seus països d’origen, i voluntaris i 

voluntàries d’arreu de la comarca són els encarregats de dinamitzar els jocs i 

dinàmiques preparades per l’equip de la Fundació. Hi col·laboren també algunes 

associacions de la zona, com la Creu Roja o les Termites Bitlles Catalanes de Llefià. 

La festa tindrà lloc el dissabte 18 de maig al matí, i tot el barri hi és convidat a 

participar. 

 
La Fundació La Salut Alta és una entitat sense ànim de lucre inscrita al registre de fundacions 
de la Generalitat des de 2004. Té per finalitat ajudar en el desenvolupament de la població 
del barri a través de l’educació, oferint especial atenció als infants i a les persones més 
necessitades. Intentem incidir positivament en la realitat que ens envolta,  generant processos 
personals i comunitaris que trenquin el cercle de l’exclusió social. Ho fem a través de projectes 
d’atenció directa a infants i adults, i  mitjançant la participació en plataformes i xarxes 
comunitàries que busquen un major desenvolupament comunitari i una millora de 
la convivència. 

Nota de Premsa 

 


