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L’esperança
que ningú torni 
a dormir al carrer

Durant el 2013 a la Fundació Mambré  hem ampliat la 
nostra xarxa de suport i de col·laboracions i això ens ha 
permès créixer.  

Junts hem aconseguit oferir 51.538 nits d’allotjament i 
612 persones han pogut mirar de nou al futur amb la 
tranquil·litat de viure en una llar digna. 

Aquesta és la nostra esperança, seguir creixent perquè 
ben aviat no hi hagi ningú dormint al carrer.



L´horitzó
Consolidar 
els reptes engegats

La nostra Pensió Social s’ha consolidat com un 
recurs imprescindible per donar una resposta 
residencial d’urgència i de qualitat a la nostra 
ciutat. 

Durant aquest any, 96 persones entre famílies, 
joves sense feina ni xarxa familiar, persones 
amb malaltia mental, etc., han conviscut i s’han 
esforçat per millorar la seva situació, en un 
ambient familiar i respectuós. 

La Pensió Social ha ofert un total de 5.797 nits 
d’allotjament. 

Ens sentim molt satisfets d’haver 
aconseguit donar continuïtat a aquest 
projecte!
. 
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Enllaç som:
L’Associació Cedre per la Promoció Social (Caputxins), l’Associació Centre 
Obert Heura Gràcia, l’Associació Social i Cristiana de Voluntaris de 
Presons, Càritas Diocesana de Barcelona, la Companyia de les Filles de la 
Caritat, les Dominiques de la Presentació, la Fundació AFMA, la Fundació 
ARED, la Fundació Marianao, la Fundació de l’Obra Mercedària, la 
Fundació Pare Manel, les Germanes Carmelites de la Caritat 
Vedruna-Catalunya, el Grup 33, els Salesians de Barcelona i SEPAP 
Barcelona.

Les oportunitats
Portes que es mantenen obertes
Amb el projecte Enllaç promovem recursos residencials temporals destinats 
a persones procedents de l’àmbit penitenciari.

En una època en què ha disminuït el nombre de programes destinats a 
aquest col·lectiu, nosaltres hem mantingut les portes obertes i hem 
ampliat el servei a aquelles persones que no tenen on residir durant els seus 
permisos.

Enllaç planteja un escenari de col·laboració en xarxa  en què participem 
16 entitats socials. Durant el 2013 hem ofert 3.830 nits d’allotjament, 
perquè creiem que les oportunitats hi són per a tothom.
.
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La pluralitat
Cada situació, 
cada resident, 
és especial

Com que sabem que cada persona és singular, 
que cada situació necessita  unes solucions 
pròpies, seguim apostant per crear espais que 
tinguin en compte aquestes diferències.

És per això que a través del projecte Llars 
Compartides hem ofert 23 places residencials 
distribuïdes en 8 habitatges amb un ús 
compartit.

La coordinació amb diverses entitats socials 
i un acompanyament proper als residents són 
imprescindibles perquè un any més 
46 persones hagin compartit 7.939 nits 
singulars i plurals, com elles mateixes.
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Des del 2007 la Llar Ronda ha estat el nostre recurs 
més emblemàtic. Des d’aquest espai hem continuat 
oferint un sostre a persones que no trobaven una 
sortida a la seva situació i aquest any ho hem fet 
ampliant el nombre d’entitats socials amb les quals 
hem treballat.

Els resultats de la nostra perseverança ha estat un total 
de 65 residents i 9.389 nits plenes de dignitat.

La perseverança
Millorar i ampliar 
els resultats sense oblidar 
qui som
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La col·laboració
Compartint necessitats, 
recursos i gestió

Treballar en xarxa és una de les fites que ens 
vam marcar des dels inicis de la Fundació 
Mambré, i aquest treball compartit ens ha permès 
poder allotjar 83 persones simultàniament en 
34 recursos residencials.

L’estreta col·laboració amb les entitats 
fundadores de Mambré i altres entitats socials 
properes, ens ha empès a ampliar el nostre àmbit 
geogràfic d’actuació a la recerca de nous 
recursos per a cobrir les necessitats de les 
persones ateses. 
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L’any 2013 ha estat un any molt dur per a l’accés al món laboral de 
les persones en risc d’exclusió social. Tot i això hem augmentat 
lleugerament el nombre de contractes laborals aconseguits fins 
arribar als 45 contractes.

Més que mai hem apostat per la clau de la formació per oferir a les 
persones ateses la possibilitat de millorar el seu perfil professional i 
obrir-se a nous àmbits laborals. Hem fet 47 accions formatives, 3 
tallers de recerca de feina i 41 derivacions a formacions 
externes. 

Durant l’any , des del Programa d’inserció laboral hem 
acompanyat  125 persones en el camí de recerca d’una feina que 
els permeti l’autonomia personal.

L’ autonomia 
de les persones
Claus que obren portes
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A qui ajudem

En dos anys gairebé 
hem duplicat el percentatge 
de dones ateses als nostres 
recursos: 
del 10,2%  el 2011, al 20%  el 2013. 

HOMES DONES MENORS
75,30% 20% 4,70%

0-17 18-30 31-50 51-60 Més de 60
4,70% 11,70% 46,60% 23,40% 13,60%

Espanya Resta d’Europa Àfrica Amèrica Àsia
56% 11,30% 21,10% 10,40% 1,30%

Sexe

Edat

Nacionalitat
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Com ho fem possible
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EL PATRONAT
President: Manuel Lecha
Vicepresidenta: Maria Luisa Pascual
Secretària: M. José Ribas
Tresorer: Ferran Busquets
Vocals: Núria Andreu, Joan B. Carbó, 
Esteve Pedrals i Joaquim Pons

L’EQUIP
Direcció: Txell Collelldemont

Administració: Montserrat López

Comptabilitat: Carme Darnell

Responsable de la Llar Ronda: 
Montserrat Galí

Responsables del Programa d’inserció 
laboral: Lourdes Zambrana i Rosa Bernal

Responsable del projecte Enllaç: 
Sònia Reinón

Responsable de la Pensió Social: 
Franc Fernández

L’equip d’aquest projecte ha estat format 

per tres persones: David, Paco i Vilma.

Qui som

CENTRE D’ACOLLIDA

Durant l’any 2013 hem comptat amb la 
col·laboració de 15 voluntaris a qui volem agrair 
sincerament la seva dedicació i el seu esforç.

Igualment, tot això no hauria estat possible sense 
la feina dels professionals i voluntaris de les 
entitats fundadores de Mambré.

Totes les fotografies utilitzades en aquesta 
memòria han estat fetes en recursos residencials 
de la Fundació Mambré per Carles Esporrín.
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Amb 
la col.laboració de:

Xarxa d’Habitatges d’Inserció (XHI), 
Xarxa d’Habitatges d’Inclusió 
de Barcelona (XHalB), 
Xarxa d’Atenció a Persones 
sense Llar de Barcelona (XAPSLL)
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Xarxa d’Habitatges d’Inserció (XHI), 
Xarxa d’Habitatges d’Inclusió 
de Barcelona (XHalB), 
Xarxa d’Atenció a Persones 
sense Llar de Barcelona (XAPSLL)

Empreses col·laboradores 
en la Campanya 
de Nadal 2013
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CONTACTE
Fundació Privada Mambré 
C/Arc del Teatre, 21, local 3 
08001 BARCELONA 
93 3021981 
fmambre@fundaciomambre.org 
www.fundaciomambre.org
      @fundaciomambre
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