
Vida
38.727 dies amb els seus 
cafès de bon matí

Des de la Fundació Mambré els hem 
mostrat una porta, i ells l’han obert. Tots 
plegats hem aconseguit oferir 38.727 nits 
d’allotjament.

531 persones en diferents situacions 
d’exclusió social han tingut una oportunitat 
per gaudir de les petites coses que a 
vegades oblidem valorar: tancar els ulls 
en una habitació i despertar-nos de nou al 
mateix lloc, anar a la cuina i fer un bon cafè.

Constància
Persistir en els objectius 
sense oblidar qui som

Des del 2007 la Llar Ronda ha estat un 
dels nostres projectes més emblemàtics. 
Des d’aquest espai hem continuat oferint 
un sostre a persones que no trobaven una 
sortida a la seva situació. 

Un total de 41 residents han pogut 
redescobrir què significa passar una nit 
amb dignitat. En total, han viscut 6.854 
nits per oblidar els malsons i donar peu 
als somnis.

Futur
Nous reptes, però també 
noves solucions

Hem crescut i ho hem fet pas a pas.
I l’any 2012 n’hem fet un d’important: 
la incorporació d’un nou recurs residencial, 
la Pensió Social, fruit de l’ajuda que la 
Fundació Mambré va rebre de la Marató 
per la Pobresa de TV3. La Pensió Social 
ja és una realitat amb 17 habitacions que 
poden acollir 22 persones. 

La Pensió Social neix com un recurs de 
curta/mitjana estada que dóna resposta 
a situacions d’urgència social mentre les 
persones ateses esperen poder accedir a 
un recurs residencial de més llarga durada. 

Durant l’any 2012 aquesta solució ha 
significat un pas endavant per a 17 
residents, amb un total de 550 nits 
d’allotjament. A més, gràcies a aquest nou 
recurs tres persones ateses al Servei 
d’Inserció Laboral de la Fundació Mambré 
han aconseguit una feina. 
Tot plegat és motiu de celebració!

Inserció laboral
Claus que obren portes

Un dels grans reptes per a moltes de 
les persones que es troben en risc 
d’exclusió social i sense un habitatge 
estable és el seu accés al món laboral. 
En la situació de crisi imperant, sovint la 
crua realitat amplia el seu radi d’acció. 

Més que mai, el Programa d’Inserció 
Laboral mereix una especial atenció per 
la importància dels resultats 
aconseguits i per l’impacte que tenen en 
la vida de les persones.

Durant l’any 2012 hem pogut 
acompanyar 141 persones en el seu 
camí per trobar una feina: 41 contractes 
laborals, 21 accions formatives i sis 
tallers en tècniques de recerca de feina 
són part del camí recorregut. Des 
d’aquí, els volem donar l’enhorabona!

.

Xa�es
Sumar, 
sumar i seguir sumant

+ recurs�
Treballar en xarxa permet fer possible que  158 
persones puguin ser allotjades simultàniament en 39 
recursos residencials. Sense les entitats fundadores de 
Mambré i altres entitats properes, tot això no seria 
possible. 

+ divulgació
Durant el 2012 s’ha rodat a la Llar Ronda el documental 
Piso compartido que mostra l’esforç d’aquells que hi han 
viscut per fer un pas cap a l’autonomia. La productora 
De Tot Arreu donarà els ingressos que el documental 
generi a la Fundació Mambré.

+ comunicació
Hem establert col·laboració amb l’agència virtual i 
solidària UOCom, un projecte de la Universitat Oberta 
de Catalunya per oferir pràctiques als alumnes i al 
mateix temps serveis de comunicació gratuïts a entitats 
sense ànim de lucre. 

+ xa�es
Seguint aquesta filosofia, també formem part de la Xarxa 
d’Atenció  a Persones sense Llar de Barcelona 
(XAPSLL), de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció (XHI) i de 
la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XaHIB).

.

Diversitat
Cada situació, cada 
resident, és especial 

Famílies monoparentals, persones grans o 
joves sense vincles familiars. Quin és el seu 
passat? Com han arribat fins al punt on es 
troben? Cada individu és singular, cada 
situació necessita unes solucions pròpies. 
Per això continuem pensant que l’espai on 
fer possible el canvi ha de tenir unes 
característiques que facin possible 
adaptar-se a aquestes diferències.

Dins del projecte Llars Compartides oferim 
24 places residencials distribuïdes en set 
habitatges amb un ús compartit. La 
convivència i l’acompanyament personalitzat 
dels residents són imprescindibles per 
aconseguir allò de què, un any més podem 
donar compte: 36 residents, amb un total 
de 6.870 nits singulars i úniques, com ells.

Un altre programa d’aquesta mena és el 
de la Llar Santa Rosa per a famílies sense 
recursos econòmics i amb infants ingressats 
a l’Hospital de Sant Joan de Déu. Un total 
de 176 persones s’hi han pogut acollir.

Oportunitats
Portes que obren opcions 
que ja no creiem p�sibles 

Sortir de la presó i no tenir suport familiar; 
potser no tenir cap formació on agafar-se per 
buscar una feina, o haver perdut massa 
lligams. En aquestes circumstàncies és difícil 
poder accedir a un allotjament.  Des del 
projecte Enllaç es promouen recursos de 
residència temporals destinats a persones 
procedents de l’àmbit penitenciari. 

Enllaç planteja un escenari de col·laboració en 
xarxa en el qual participem 16 entitats socials. 
Durant el 2012, hem ofert 3.658 nits 
d’allotjament a 32 persones dins aquest 
projecte. Nits per somiar que les oportunitats 
hi són per a tothom.

Enllaç som: 
L’Associació Cedre per a 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.

.

A qui ajudem

HOMES DONES MENORS
  81% 16% 4%

0-17 18-30 31-50 51-60 Més de 60
4% 13% 45% 24% 14%

Espanya Resta d’Europa Àfrica Amèrica Àsia
53% 13% 24% 9% 1%

Sexe

Edat

Nacionalitat

Durant l’any 2012 hem comptat amb la 
col·laboració de 20 voluntaris a qui volem agrair 
sincerament la seva dedicació i 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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CONTACTE
Fundació Privada Mambré 
C/Arc del Teatre, 21, local 3 
08001 BARCELONA 
93 3021981 
fmambre@fundaciomambre.org 
www.fundaciomambre.org
      @fundaciomambre

Què pots trobar
quan obres una porta?

Qui som 
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
Responsable del programa d’Inserció 
Laboral: Lourdes Zambrana i Rosa Bernal
Responsable del Projecte Enllaç:
Sònia Reinon
Responsable de la Pensió Social: Franc 
Fernández
L’equip d’aquest programa ha estat format 
per tres persones: David, Paco i Vilma.

Al 2012 ha augmentat 
el percentatge de dones 
i el de persones majors 
de 50 anys ateses als nostres 
programes.
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Durant l’any 2012 hem comptat amb la 
col·laboració de 20 voluntaris a qui volem agrair 
sincerament la seva dedicació i 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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Què pots trobar
quan obres una porta?

Qui som 
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
Responsable del programa d’Inserció 
Laboral: Lourdes Zambrana i Rosa Bernal
Responsable del Projecte Enllaç:
Sònia Reinon
Responsable de la Pensió Social: Franc 
Fernández
L’equip d’aquest programa ha estat format 
per tres persones: David, Paco i Vilma.

Al 2012 ha augmentat 
el percentatge de dones 
i el de persones majors 
de 50 anys ateses als nostres 
programes.



Vida
38.727 dies amb els seus 
cafès de bon matí

Des de la Fundació Mambré els hem 
mostrat una porta, i ells l’han obert. Tots 
plegats hem aconseguit oferir 38.727 nits 
d’allotjament.

531 persones en diferents situacions 
d’exclusió social han tingut una oportunitat 
per gaudir de les petites coses que a 
vegades oblidem valorar: tancar els ulls 
en una habitació i despertar-nos de nou al 
mateix lloc, anar a la cuina i fer un bon cafè.

Constància
Persistir en els objectius 
sense oblidar qui som

Des del 2007 la Llar Ronda ha estat un 
dels nostres projectes més emblemàtics. 
Des d’aquest espai hem continuat oferint 
un sostre a persones que no trobaven una 
sortida a la seva situació. 

Un total de 41 residents han pogut 
redescobrir què significa passar una nit 
amb dignitat. En total, han viscut 6.854 
nits per oblidar els malsons i donar peu 
als somnis.

Futur
Nous reptes, però també 
noves solucions

Hem crescut i ho hem fet pas a pas.
I l’any 2012 n’hem fet un d’important: 
la incorporació d’un nou recurs residencial, 
la Pensió Social, fruit de l’ajuda que la 
Fundació Mambré va rebre de la Marató 
per la Pobresa de TV3. La Pensió Social 
ja és una realitat amb 17 habitacions que 
poden acollir 22 persones. 

La Pensió Social neix com un recurs de 
curta/mitjana estada que dóna resposta 
a situacions d’urgència social mentre les 
persones ateses esperen poder accedir a 
un recurs residencial de més llarga durada. 

Durant l’any 2012 aquesta solució ha 
significat un pas endavant per a 17 
residents, amb un total de 550 nits 
d’allotjament. A més, gràcies a aquest nou 
recurs tres persones ateses al Servei 
d’Inserció Laboral de la Fundació Mambré 
han aconseguit una feina. 
Tot plegat és motiu de celebració!

Inserció laboral
Claus que obren portes

Un dels grans reptes per a moltes de 
les persones que es troben en risc 
d’exclusió social i sense un habitatge 
estable és el seu accés al món laboral. 
En la situació de crisi imperant, sovint la 
crua realitat amplia el seu radi d’acció. 

Més que mai, el Programa d’Inserció 
Laboral mereix una especial atenció per 
la importància dels resultats 
aconseguits i per l’impacte que tenen en 
la vida de les persones.

Durant l’any 2012 hem pogut 
acompanyar 141 persones en el seu 
camí per trobar una feina: 41 contractes 
laborals, 21 accions formatives i sis 
tallers en tècniques de recerca de feina 
són part del camí recorregut. Des 
d’aquí, els volem donar l’enhorabona!

.

Xa�es
Sumar, 
sumar i seguir sumant

+ recurs�
Treballar en xarxa permet fer possible que  158 
persones puguin ser allotjades simultàniament en 39 
recursos residencials. Sense les entitats fundadores de 
Mambré i altres entitats properes, tot això no seria 
possible. 

+ divulgació
Durant el 2012 s’ha rodat a la Llar Ronda el documental 
Piso compartido que mostra l’esforç d’aquells que hi han 
viscut per fer un pas cap a l’autonomia. La productora 
De Tot Arreu donarà els ingressos que el documental 
generi a la Fundació Mambré.

+ comunicació
Hem establert col·laboració amb l’agència virtual i 
solidària UOCom, un projecte de la Universitat Oberta 
de Catalunya per oferir pràctiques als alumnes i al 
mateix temps serveis de comunicació gratuïts a entitats 
sense ànim de lucre. 

+ xa�es
Seguint aquesta filosofia, també formem part de la Xarxa 
d’Atenció  a Persones sense Llar de Barcelona 
(XAPSLL), de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció (XHI) i de 
la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XaHIB).

.

Diversitat
Cada situació, cada 
resident, és especial 

Famílies monoparentals, persones grans o 
joves sense vincles familiars. Quin és el seu 
passat? Com han arribat fins al punt on es 
troben? Cada individu és singular, cada 
situació necessita unes solucions pròpies. 
Per això continuem pensant que l’espai on 
fer possible el canvi ha de tenir unes 
característiques que facin possible 
adaptar-se a aquestes diferències.

Dins del projecte Llars Compartides oferim 
24 places residencials distribuïdes en set 
habitatges amb un ús compartit. La 
convivència i l’acompanyament personalitzat 
dels residents són imprescindibles per 
aconseguir allò de què, un any més podem 
donar compte: 36 residents, amb un total 
de 6.870 nits singulars i úniques, com ells.

Un altre programa d’aquesta mena és el 
de la Llar Santa Rosa per a famílies sense 
recursos econòmics i amb infants ingressats 
a l’Hospital de Sant Joan de Déu. Un total 
de 176 persones s’hi han pogut acollir.

Oportunitats
Portes que obren opcions 
que ja no creiem p�sibles 

Sortir de la presó i no tenir suport familiar; 
potser no tenir cap formació on agafar-se per 
buscar una feina, o haver perdut massa 
lligams. En aquestes circumstàncies és difícil 
poder accedir a un allotjament.  Des del 
projecte Enllaç es promouen recursos de 
residència temporals destinats a persones 
procedents de l’àmbit penitenciari. 

Enllaç planteja un escenari de col·laboració en 
xarxa en el qual participem 16 entitats socials. 
Durant el 2012, hem ofert 3.658 nits 
d’allotjament a 32 persones dins aquest 
projecte. Nits per somiar que les oportunitats 
hi són per a tothom.

Enllaç som: 
L’Associació Cedre per a 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.

.
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de Catalunya per oferir pràctiques als alumnes i al 
mateix temps serveis de comunicació gratuïts a entitats 
sense ànim de lucre. 

+ xa�es
Seguint aquesta filosofia, també formem part de la Xarxa 
d’Atenció  a Persones sense Llar de Barcelona 
(XAPSLL), de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció (XHI) i de 
la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XaHIB).

.

Diversitat
Cada situació, cada 
resident, és especial 

Famílies monoparentals, persones grans o 
joves sense vincles familiars. Quin és el seu 
passat? Com han arribat fins al punt on es 
troben? Cada individu és singular, cada 
situació necessita unes solucions pròpies. 
Per això continuem pensant que l’espai on 
fer possible el canvi ha de tenir unes 
característiques que facin possible 
adaptar-se a aquestes diferències.

Dins del projecte Llars Compartides oferim 
24 places residencials distribuïdes en set 
habitatges amb un ús compartit. La 
convivència i l’acompanyament personalitzat 
dels residents són imprescindibles per 
aconseguir allò de què, un any més podem 
donar compte: 36 residents, amb un total 
de 6.870 nits singulars i úniques, com ells.

Un altre programa d’aquesta mena és el 
de la Llar Santa Rosa per a famílies sense 
recursos econòmics i amb infants ingressats 
a l’Hospital de Sant Joan de Déu. Un total 
de 176 persones s’hi han pogut acollir.

Oportunitats
Portes que obren opcions 
que ja no creiem p�sibles 

Sortir de la presó i no tenir suport familiar; 
potser no tenir cap formació on agafar-se per 
buscar una feina, o haver perdut massa 
lligams. En aquestes circumstàncies és difícil 
poder accedir a un allotjament.  Des del 
projecte Enllaç es promouen recursos de 
residència temporals destinats a persones 
procedents de l’àmbit penitenciari. 

Enllaç planteja un escenari de col·laboració en 
xarxa en el qual participem 16 entitats socials. 
Durant el 2012, hem ofert 3.658 nits 
d’allotjament a 32 persones dins aquest 
projecte. Nits per somiar que les oportunitats 
hi són per a tothom.

Enllaç som: 
L’Associació Cedre per a 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.
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A qui ajudem

HOMES DONES MENORS
  81% 16% 4%

0-17 18-30 31-50 51-60 Més de 60
4% 13% 45% 24% 14%

Espanya Resta d’Europa Àfrica Amèrica Àsia
53% 13% 24% 9% 1%

Sexe

Edat

Nacionalitat

Durant l’any 2012 hem comptat amb la 
col·laboració de 20 voluntaris a qui volem agrair 
sincerament la seva dedicació i 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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93 3021981 
fmambre@fundaciomambre.org 
www.fundaciomambre.org
      @fundaciomambre

Què pots trobar
quan obres una porta?

Qui som 
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
Responsable del programa d’Inserció 
Laboral: Lourdes Zambrana i Rosa Bernal
Responsable del Projecte Enllaç:
Sònia Reinon
Responsable de la Pensió Social: Franc 
Fernández
L’equip d’aquest programa ha estat format 
per tres persones: David, Paco i Vilma.

Al 2012 ha augmentat 
el percentatge de dones 
i el de persones majors 
de 50 anys ateses als nostres 
programes.



Vida
38.727 dies amb els seus 
cafès de bon matí

Des de la Fundació Mambré els hem 
mostrat una porta, i ells l’han obert. Tots 
plegats hem aconseguit oferir 38.727 nits 
d’allotjament.

531 persones en diferents situacions 
d’exclusió social han tingut una oportunitat 
per gaudir de les petites coses que a 
vegades oblidem valorar: tancar els ulls 
en una habitació i despertar-nos de nou al 
mateix lloc, anar a la cuina i fer un bon cafè.

Constància
Persistir en els objectius 
sense oblidar qui som

Des del 2007 la Llar Ronda ha estat un 
dels nostres projectes més emblemàtics. 
Des d’aquest espai hem continuat oferint 
un sostre a persones que no trobaven una 
sortida a la seva situació. 

Un total de 41 residents han pogut 
redescobrir què significa passar una nit 
amb dignitat. En total, han viscut 6.854 
nits per oblidar els malsons i donar peu 
als somnis.

Futur
Nous reptes, però també 
noves solucions

Hem crescut i ho hem fet pas a pas.
I l’any 2012 n’hem fet un d’important: 
la incorporació d’un nou recurs residencial, 
la Pensió Social, fruit de l’ajuda que la 
Fundació Mambré va rebre de la Marató 
per la Pobresa de TV3. La Pensió Social 
ja és una realitat amb 17 habitacions que 
poden acollir 22 persones. 

La Pensió Social neix com un recurs de 
curta/mitjana estada que dóna resposta 
a situacions d’urgència social mentre les 
persones ateses esperen poder accedir a 
un recurs residencial de més llarga durada. 

Durant l’any 2012 aquesta solució ha 
significat un pas endavant per a 17 
residents, amb un total de 550 nits 
d’allotjament. A més, gràcies a aquest nou 
recurs tres persones ateses al Servei 
d’Inserció Laboral de la Fundació Mambré 
han aconseguit una feina. 
Tot plegat és motiu de celebració!

Inserció laboral
Claus que obren portes

Un dels grans reptes per a moltes de 
les persones que es troben en risc 
d’exclusió social i sense un habitatge 
estable és el seu accés al món laboral. 
En la situació de crisi imperant, sovint la 
crua realitat amplia el seu radi d’acció. 

Més que mai, el Programa d’Inserció 
Laboral mereix una especial atenció per 
la importància dels resultats 
aconseguits i per l’impacte que tenen en 
la vida de les persones.

Durant l’any 2012 hem pogut 
acompanyar 141 persones en el seu 
camí per trobar una feina: 41 contractes 
laborals, 21 accions formatives i sis 
tallers en tècniques de recerca de feina 
són part del camí recorregut. Des 
d’aquí, els volem donar l’enhorabona!

.

Xa�es
Sumar, 
sumar i seguir sumant

+ recurs�
Treballar en xarxa permet fer possible que  158 
persones puguin ser allotjades simultàniament en 39 
recursos residencials. Sense les entitats fundadores de 
Mambré i altres entitats properes, tot això no seria 
possible. 

+ divulgació
Durant el 2012 s’ha rodat a la Llar Ronda el documental 
Piso compartido que mostra l’esforç d’aquells que hi han 
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dels nostres projectes més emblemàtics. 
Des d’aquest espai hem continuat oferint 
un sostre a persones que no trobaven una 
sortida a la seva situació. 

Un total de 41 residents han pogut 
redescobrir què significa passar una nit 
amb dignitat. En total, han viscut 6.854 
nits per oblidar els malsons i donar peu 
als somnis.

Futur
Nous reptes, però també 
noves solucions

Hem crescut i ho hem fet pas a pas.
I l’any 2012 n’hem fet un d’important: 
la incorporació d’un nou recurs residencial, 
la Pensió Social, fruit de l’ajuda que la 
Fundació Mambré va rebre de la Marató 
per la Pobresa de TV3. La Pensió Social 
ja és una realitat amb 17 habitacions que 
poden acollir 22 persones. 

La Pensió Social neix com un recurs de 
curta/mitjana estada que dóna resposta 
a situacions d’urgència social mentre les 
persones ateses esperen poder accedir a 
un recurs residencial de més llarga durada. 

Durant l’any 2012 aquesta solució ha 
significat un pas endavant per a 17 
residents, amb un total de 550 nits 
d’allotjament. A més, gràcies a aquest nou 
recurs tres persones ateses al Servei 
d’Inserció Laboral de la Fundació Mambré 
han aconseguit una feina. 
Tot plegat és motiu de celebració!

Inserció laboral
Claus que obren portes

Un dels grans reptes per a moltes de 
les persones que es troben en risc 
d’exclusió social i sense un habitatge 
estable és el seu accés al món laboral. 
En la situació de crisi imperant, sovint la 
crua realitat amplia el seu radi d’acció. 

Més que mai, el Programa d’Inserció 
Laboral mereix una especial atenció per 
la importància dels resultats 
aconseguits i per l’impacte que tenen en 
la vida de les persones.

Durant l’any 2012 hem pogut 
acompanyar 141 persones en el seu 
camí per trobar una feina: 41 contractes 
laborals, 21 accions formatives i sis 
tallers en tècniques de recerca de feina 
són part del camí recorregut. Des 
d’aquí, els volem donar l’enhorabona!

.

Xa�es
Sumar, 
sumar i seguir sumant

+ recurs�
Treballar en xarxa permet fer possible que  158 
persones puguin ser allotjades simultàniament en 39 
recursos residencials. Sense les entitats fundadores de 
Mambré i altres entitats properes, tot això no seria 
possible. 

+ divulgació
Durant el 2012 s’ha rodat a la Llar Ronda el documental 
Piso compartido que mostra l’esforç d’aquells que hi han 
viscut per fer un pas cap a l’autonomia. La productora 
De Tot Arreu donarà els ingressos que el documental 
generi a la Fundació Mambré.

+ comunicació
Hem establert col·laboració amb l’agència virtual i 
solidària UOCom, un projecte de la Universitat Oberta 
de Catalunya per oferir pràctiques als alumnes i al 
mateix temps serveis de comunicació gratuïts a entitats 
sense ànim de lucre. 

+ xa�es
Seguint aquesta filosofia, també formem part de la Xarxa 
d’Atenció  a Persones sense Llar de Barcelona 
(XAPSLL), de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció (XHI) i de 
la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XaHIB).

.

Diversitat
Cada situació, cada 
resident, és especial 

Famílies monoparentals, persones grans o 
joves sense vincles familiars. Quin és el seu 
passat? Com han arribat fins al punt on es 
troben? Cada individu és singular, cada 
situació necessita unes solucions pròpies. 
Per això continuem pensant que l’espai on 
fer possible el canvi ha de tenir unes 
característiques que facin possible 
adaptar-se a aquestes diferències.

Dins del projecte Llars Compartides oferim 
24 places residencials distribuïdes en set 
habitatges amb un ús compartit. La 
convivència i l’acompanyament personalitzat 
dels residents són imprescindibles per 
aconseguir allò de què, un any més podem 
donar compte: 36 residents, amb un total 
de 6.870 nits singulars i úniques, com ells.

Un altre programa d’aquesta mena és el 
de la Llar Santa Rosa per a famílies sense 
recursos econòmics i amb infants ingressats 
a l’Hospital de Sant Joan de Déu. Un total 
de 176 persones s’hi han pogut acollir.

Oportunitats
Portes que obren opcions 
que ja no creiem p�sibles 

Sortir de la presó i no tenir suport familiar; 
potser no tenir cap formació on agafar-se per 
buscar una feina, o haver perdut massa 
lligams. En aquestes circumstàncies és difícil 
poder accedir a un allotjament.  Des del 
projecte Enllaç es promouen recursos de 
residència temporals destinats a persones 
procedents de l’àmbit penitenciari. 

Enllaç planteja un escenari de col·laboració en 
xarxa en el qual participem 16 entitats socials. 
Durant el 2012, hem ofert 3.658 nits 
d’allotjament a 32 persones dins aquest 
projecte. Nits per somiar que les oportunitats 
hi són per a tothom.

Enllaç som: 
L’Associació Cedre per a 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.

.

A qui ajudem

HOMES DONES MENORS
  81% 16% 4%

0-17 18-30 31-50 51-60 Més de 60
4% 13% 45% 24% 14%

Espanya Resta d’Europa Àfrica Amèrica Àsia
53% 13% 24% 9% 1%

Sexe

Edat

Nacionalitat

Durant l’any 2012 hem comptat amb la 
col·laboració de 20 voluntaris a qui volem agrair 
sincerament la seva dedicació i 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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Qui som 
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
Responsable del programa d’Inserció 
Laboral: Lourdes Zambrana i Rosa Bernal
Responsable del Projecte Enllaç:
Sònia Reinon
Responsable de la Pensió Social: Franc 
Fernández
L’equip d’aquest programa ha estat format 
per tres persones: David, Paco i Vilma.

Al 2012 ha augmentat 
el percentatge de dones 
i el de persones majors 
de 50 anys ateses als nostres 
programes.



Vida
38.727 dies amb els seus 
cafès de bon matí

Des de la Fundació Mambré els hem 
mostrat una porta, i ells l’han obert. Tots 
plegats hem aconseguit oferir 38.727 nits 
d’allotjament.
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col·laboració de 20 voluntaris a qui volem agrair 
sincerament la seva dedicació i 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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Què pots trobar
quan obres una porta?

Qui som 
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
Responsable del programa d’Inserció 
Laboral: Lourdes Zambrana i Rosa Bernal
Responsable del Projecte Enllaç:
Sònia Reinon
Responsable de la Pensió Social: Franc 
Fernández
L’equip d’aquest programa ha estat format 
per tres persones: David, Paco i Vilma.

Al 2012 ha augmentat 
el percentatge de dones 
i el de persones majors 
de 50 anys ateses als nostres 
programes.
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Vida
38.727 dies amb els seus 
cafès de bon matí

Des de la Fundació Mambré els hem 
mostrat una porta, i ells l’han obert. Tots 
plegats hem aconseguit oferir 38.727 nits 
d’allotjament.

531 persones en diferents situacions 
d’exclusió social han tingut una oportunitat 
per gaudir de les petites coses que a 
vegades oblidem valorar: tancar els ulls 
en una habitació i despertar-nos de nou al 
mateix lloc, anar a la cuina i fer un bon cafè.

Constància
Persistir en els objectius 
sense oblidar qui som

Des del 2007 la Llar Ronda ha estat un 
dels nostres projectes més emblemàtics. 
Des d’aquest espai hem continuat oferint 
un sostre a persones que no trobaven una 
sortida a la seva situació. 

Un total de 41 residents han pogut 
redescobrir què significa passar una nit 
amb dignitat. En total, han viscut 6.854 
nits per oblidar els malsons i donar peu 
als somnis.

Futur
Nous reptes, però també 
noves solucions

Hem crescut i ho hem fet pas a pas.
I l’any 2012 n’hem fet un d’important: 
la incorporació d’un nou recurs residencial, 
la Pensió Social, fruit de l’ajuda que la 
Fundació Mambré va rebre de la Marató 
per la Pobresa de TV3. La Pensió Social 
ja és una realitat amb 17 habitacions que 
poden acollir 22 persones. 

La Pensió Social neix com un recurs de 
curta/mitjana estada que dóna resposta 
a situacions d’urgència social mentre les 
persones ateses esperen poder accedir a 
un recurs residencial de més llarga durada. 

Durant l’any 2012 aquesta solució ha 
significat un pas endavant per a 17 
residents, amb un total de 550 nits 
d’allotjament. A més, gràcies a aquest nou 
recurs tres persones ateses al Servei 
d’Inserció Laboral de la Fundació Mambré 
han aconseguit una feina. 
Tot plegat és motiu de celebració!

Inserció laboral
Claus que obren portes

Un dels grans reptes per a moltes de 
les persones que es troben en risc 
d’exclusió social i sense un habitatge 
estable és el seu accés al món laboral. 
En la situació de crisi imperant, sovint la 
crua realitat amplia el seu radi d’acció. 

Més que mai, el Programa d’Inserció 
Laboral mereix una especial atenció per 
la importància dels resultats 
aconseguits i per l’impacte que tenen en 
la vida de les persones.

Durant l’any 2012 hem pogut 
acompanyar 141 persones en el seu 
camí per trobar una feina: 41 contractes 
laborals, 21 accions formatives i sis 
tallers en tècniques de recerca de feina 
són part del camí recorregut. Des 
d’aquí, els volem donar l’enhorabona!

.

Xa�es
Sumar, 
sumar i seguir sumant

+ recurs�
Treballar en xarxa permet fer possible que  158 
persones puguin ser allotjades simultàniament en 39 
recursos residencials. Sense les entitats fundadores de 
Mambré i altres entitats properes, tot això no seria 
possible. 

+ divulgació
Durant el 2012 s’ha rodat a la Llar Ronda el documental 
Piso compartido que mostra l’esforç d’aquells que hi han 
viscut per fer un pas cap a l’autonomia. La productora 
De Tot Arreu donarà els ingressos que el documental 
generi a la Fundació Mambré.

+ comunicació
Hem establert col·laboració amb l’agència virtual i 
solidària UOCom, un projecte de la Universitat Oberta 
de Catalunya per oferir pràctiques als alumnes i al 
mateix temps serveis de comunicació gratuïts a entitats 
sense ànim de lucre. 

+ xa�es
Seguint aquesta filosofia, també formem part de la Xarxa 
d’Atenció  a Persones sense Llar de Barcelona 
(XAPSLL), de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció (XHI) i de 
la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XaHIB).

.

Diversitat
Cada situació, cada 
resident, és especial 

Famílies monoparentals, persones grans o 
joves sense vincles familiars. Quin és el seu 
passat? Com han arribat fins al punt on es 
troben? Cada individu és singular, cada 
situació necessita unes solucions pròpies. 
Per això continuem pensant que l’espai on 
fer possible el canvi ha de tenir unes 
característiques que facin possible 
adaptar-se a aquestes diferències.

Dins del projecte Llars Compartides oferim 
24 places residencials distribuïdes en set 
habitatges amb un ús compartit. La 
convivència i l’acompanyament personalitzat 
dels residents són imprescindibles per 
aconseguir allò de què, un any més podem 
donar compte: 36 residents, amb un total 
de 6.870 nits singulars i úniques, com ells.

Un altre programa d’aquesta mena és el 
de la Llar Santa Rosa per a famílies sense 
recursos econòmics i amb infants ingressats 
a l’Hospital de Sant Joan de Déu. Un total 
de 176 persones s’hi han pogut acollir.

Oportunitats
Portes que obren opcions 
que ja no creiem p�sibles 

Sortir de la presó i no tenir suport familiar; 
potser no tenir cap formació on agafar-se per 
buscar una feina, o haver perdut massa 
lligams. En aquestes circumstàncies és difícil 
poder accedir a un allotjament.  Des del 
projecte Enllaç es promouen recursos de 
residència temporals destinats a persones 
procedents de l’àmbit penitenciari. 

Enllaç planteja un escenari de col·laboració en 
xarxa en el qual participem 16 entitats socials. 
Durant el 2012, hem ofert 3.658 nits 
d’allotjament a 32 persones dins aquest 
projecte. Nits per somiar que les oportunitats 
hi són per a tothom.

Enllaç som: 
L’Associació Cedre per a 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.

.
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Seguint aquesta filosofia, també formem part de la Xarxa 
d’Atenció  a Persones sense Llar de Barcelona 
(XAPSLL), de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció (XHI) i de 
la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XaHIB).

.

Diversitat
Cada situació, cada 
resident, és especial 

Famílies monoparentals, persones grans o 
joves sense vincles familiars. Quin és el seu 
passat? Com han arribat fins al punt on es 
troben? Cada individu és singular, cada 
situació necessita unes solucions pròpies. 
Per això continuem pensant que l’espai on 
fer possible el canvi ha de tenir unes 
característiques que facin possible 
adaptar-se a aquestes diferències.

Dins del projecte Llars Compartides oferim 
24 places residencials distribuïdes en set 
habitatges amb un ús compartit. La 
convivència i l’acompanyament personalitzat 
dels residents són imprescindibles per 
aconseguir allò de què, un any més podem 
donar compte: 36 residents, amb un total 
de 6.870 nits singulars i úniques, com ells.

Un altre programa d’aquesta mena és el 
de la Llar Santa Rosa per a famílies sense 
recursos econòmics i amb infants ingressats 
a l’Hospital de Sant Joan de Déu. Un total 
de 176 persones s’hi han pogut acollir.

Oportunitats
Portes que obren opcions 
que ja no creiem p�sibles 

Sortir de la presó i no tenir suport familiar; 
potser no tenir cap formació on agafar-se per 
buscar una feina, o haver perdut massa 
lligams. En aquestes circumstàncies és difícil 
poder accedir a un allotjament.  Des del 
projecte Enllaç es promouen recursos de 
residència temporals destinats a persones 
procedents de l’àmbit penitenciari. 

Enllaç planteja un escenari de col·laboració en 
xarxa en el qual participem 16 entitats socials. 
Durant el 2012, hem ofert 3.658 nits 
d’allotjament a 32 persones dins aquest 
projecte. Nits per somiar que les oportunitats 
hi són per a tothom.

Enllaç som: 
L’Associació Cedre per a 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.

.

A qui ajudem

HOMES DONES MENORS
  81% 16% 4%

0-17 18-30 31-50 51-60 Més de 60
4% 13% 45% 24% 14%

Espanya Resta d’Europa Àfrica Amèrica Àsia
53% 13% 24% 9% 1%

Sexe

Edat

Nacionalitat

Durant l’any 2012 hem comptat amb la 
col·laboració de 20 voluntaris a qui volem agrair 
sincerament la seva dedicació i 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.

Com ho fem p�sible

36,4% 
Donatius
privats

10,1% 
Subvencions

públiques

51,1% 
Prestació
de serveis

2,4% 
Altres

ingressos

4,4% 
Pensió
Social

10,7% 
Projecte
Enllaç

8,5% 
Programa
d’inserció

laboral

50,2% 
Programa
d’habitatge

26,2% 
Estructura

CENTRE D’ACOLLIDA

La Fundació Mambré 
està formada per:

Amb la col.laboració de:

Empreses col·laboradores 
de la Campanya de Nadal 2012

www.�ndaciomambre.org

DespesesIngressos

CONTACTE
Fundació Privada Mambré 
C/Arc del Teatre, 21, local 3 
08001 BARCELONA 
93 3021981 
fmambre@fundaciomambre.org 
www.fundaciomambre.org
      @fundaciomambre

Què pots trobar
quan obres una porta?

Qui som 
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
Responsable del programa d’Inserció 
Laboral: Lourdes Zambrana i Rosa Bernal
Responsable del Projecte Enllaç:
Sònia Reinon
Responsable de la Pensió Social: Franc 
Fernández
L’equip d’aquest programa ha estat format 
per tres persones: David, Paco i Vilma.

Al 2012 ha augmentat 
el percentatge de dones 
i el de persones majors 
de 50 anys ateses als nostres 
programes.




