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UNA MEMÒRIA PLENA DE REPTES
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https:/mambré
bit.ly/3LxFEca
fundació

#

#repteXifres

#

#repteMambré

El darrer any Mambré ha continuat la seva tasca gestió d’habitatges per a persones en
situació de sense llar. Acabem 2021 gestionant 368 habitatges, un 20% més que 2020,
en els quals hem atès 1.098 persones.

#repteProgrames

L’adquisició de nous habitatges ha estat possible a través de l’exercici del tanteig i
retracte, del lloguer amb acords de rehabilitació mitjançant el Fons de Rehabilitació, i a
la cessió o lloguer d’habitatges de propietaris particulars que ens han fet confiança.

#repteEnXarxa

#repteFemNúmeros

#

#

#

#

MEMÒRIA 2021

Seguidament els hem transformat en llars, llars diverses que s’adapten a les necessitats
i circumstàncies de les persones i les entitats que els sol·liciten. En l’afany de dignificar
l’habitatge i de respecte a les trajectòries de vida de les persones, oferim pisos per a
persones soles, compartits o per a famílies (en programes concrets); en cessió a entitats socials o cessió a les persones ateses; allotjament transitori col·lectiu, habitatges
amb suport educatiu de mitjana o de baixa intensitat; habitatge en què s’acompanya
segons metodologia Housing First o en escala de transició...

#repteCol.laboracions

#repte2022

Destaquem la consolidació del programa INSULA i el naixement de VESTA, fruits de
l'aliança entre Sant Joan de Déu Serveis Socials, Càritas barcelona, Fundació Formació i
Treball, i Mambré, que aborden el problema d'accés a l'habitatge alhora que ofereixen
un acompanyament social, laboral, i suport econòmic que complementi les rendes
disponibles. VESTA eixampla l’aliança amb el Consorci del Besòs i els ajuntaments de
Badalona, Montcada, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
Noves metodologies centrades en les persones que suposen nous passos per a la
garantia del dret a l’habitatge.

*Dret de Tanteig i Retracte

https:mambré
/ bit.ly/3LxFEca
fundació

SIL

132 Persones ateses
46 Contractes laborals
12 Empreses
contractades

Equip
Persones
ateses

22 Professionals
12 Voluntaris
8 Empreses participants
campanya de Nadal

#repteXifres

1.230 Total
849 Homes
381 Dones

Habitatge

368 Recursos residencials gestionats
1.098 Persones ateses
259.453 Nits d’allotjament
45 Pisos rehabilitats des de 2018
26 Pisos comprats (TIR)* des de 2018

#repteXifres

#repteMambré

#repteProgrames

#repteEnXarxa

#repteFemNúmeros

#repteCol·laboracions

#repte2022

httpmambré
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fundació
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#

#repteMambre

#

#

#

#

#

#

La Fundació Mambré neix l’any 2007 de la mà d’Arrels Fundació, Assís Centre
d’Acollida, la Companyia de les Filles de la Caritat i l’Orde Hospitalari de Sant Joan
de Déu, entitats socials dedicades a l’atenció a persones sense llar.

#repteXifres

#repteMambré

#

La nostra visió. Ser reconeguts a la societat com a entitat de referència en

#

La nostra missió. Oferim serveis d’habitatge digne a les entitats que porten a terme

#

Els nostres valors. Dignitat · Servei · Flexibilitat · Innovació · Treball en xarxa

l’oferiment d’habitatge digne, amb excel.lència en la seva gestió i servei.

un pla de reinserció social integral per a tota persona sense llar.

#repteProgrames

#repteEnXarxa

#repteFemNúmeros

#repteCol·laboracions

#repte2022
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#repteProgrames
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Llar Ronda

Llar Mambré

Enllaç

#

#

#

#

Llars Compartides

Cohabitatge

Gestió d’habitatge
extern

#

#

#

Servei d’Inserció
Laboral (SIL)
#repteXifres

#repteMambré

#repteProgrames

Insula - Vesta
#repteEnXarxa

#repteFemNúmeros

Protecció Internacional
i Famílies
#repteCol·laboracions

#repte2022

#
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#repteEnXarxa

#

#

#

#

#

#

Hem participat al Recompte nocturn de persones en situació de sense sostre a Barcelona

#

Hem continuat formant part del grup de treball Dret a l’Habitatge i a l’Energia de la Taula

#
#
#

organitzat per la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL) el 19 de maig.

del Tercer Sector Social.
Hem participat en el grup motor de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHlB).
Formem part de CohabitaC, coordinadora de fundacions promotores i gestores
d’habitatge social de lloguer de Catalunya.
Formem part del Consell de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona per tal de
promoure una cultura del benestar social a la ciutat, validant les línies d’actuació
municipal.

#
#
#repteXifres

#repteMambré

#

Formem part del Consell d’Habitatge Social de Barcelona.
També som membres de la Taula Sense Llar de Badalona.

#repteProgrames

#repteEnXarxa

#repteFemNúmeros

#repteCol·laboracions

#repte2022

https:mambré
/ bit.ly/3LxFEca
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#repteFemNúmeros

#

#

#

#

Ingressos

Prestació de serveis
Subvencions
Donatius privats
Altres ingressos

1.978.556,01
862.584,96
166.634,78
30.818,04
3.038.593,79

€
€
€
€
€

#

Despeses

Habitatge
Inserció laboral
Estructura

2.443.592,24
52.929,75
598.955,53
3.095.477,52

€
€
€
€

#

#repteXifres

#

#

#

Ingressos

Despeses
Habitatge
Despeses

#repteMambré

Llar Ronda
Llar Mambré
Projecte Enllaç
Llars compartides
Cohabitatge
Gestió d’habitatge

#repteProgrames

#repteEnXarxa

67.595,90
185.017,09
65.958,93
132.669,14
396.023,54
1.596.327,64
2.443.592,24

€
€
€
€
€
€
€

#repteFemNúmeros

#repteCol·laboracions

#repte2022
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#repteCol·laboracions
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#

#

#
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#

Institucions i empreses que han donat suport a les nostres activitats:
Cáritas Diocesana de Barcelona, Obra Social La Caixa - Incorpora, Barcelona Magic
Line-Obra Social Sant Joan de Déu, Fundació Privada Llegat Roca i Pi, Fundació Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau, Sabadell Real State Development, Fundació Naturgy,
Fundació Creatia, Fundació Bufi i Planas, Fundació AFMA, Merchlinceo, Villa Reyes,
Assegurances Catalana Occident, Cementos Molins, Esade Fundación, G.J.M., Agefred,
Velamen, Cafès Pont, Fundació Accenture, Grupo Godó, Cafès Novell i Fundació Ponsich.
Aquesta memòria ha estat possible gràcies al disseny voluntari de la Clara Maynés i el
David Ramírez.
Institucions públiques que han co-finançat les nostres activitats: Generalitat de
Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Consorci del Besòs,
Ajuntament de Badalona, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Sant Adrià
del Besòs i Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Moltes gràcies a les persones propietàries i administracions de finques que ens cedeixen
o lloguen un habitatge.

#repteXifres

#repteMambré

#repteProgrames

#repteEnXarxa

#repteFemNúmeros

#repteCol·laboracions

#repte2022

https:mambré
/ bit.ly/3LxFEca
fundació

Les entitats socials estimen que a Catalunya hi ha 25.000 persones sense llar i alerten
que l’habitatge és avui un motor d’exclusió de primer ordre*. El Recompte de la Xarxa
d’Atenció a Persones sense Llar de la ciutat de Barcelona, el maig de 2021, va comptar
895 dormint al carrer i 3.046 allotjades en equipaments.

#repte2022

La crisi en habitatge que fa més d’una dècada que s’allarga, es veu agreujada més
recentment amb la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19 i per la crisi
ambiental.
Aquestes dades i aquest context són l’impuls que ens orienta per al 2022. Un gran
repte que requereix de fer compatible la necessitat de les persones amb l’escassa
disponibilitat d’habitatge assequible i social; captar i transformar habitatges en llars
dignes i energèticament eficients.
En aquest sentit, el 2022 treballarem per la consolidació i enfortiment d’aliances
socials com INSULA, VESTA, i d’aliances sectorials, i per la millora de l’eficiència
energètica dels habitatges amb l’expectativa d’oportunitat que puguin esdevenir els
fons europeus, així com amb el suport de les administracions públiques i
col·laboracions privades.
* Informe INSOCAT 14 “Habitatge i exclusió residencial”, Observatori de la Realitat Social de Càritas Barcelona

#repteXifres

#repteMambré

#repteProgrames

#repteEnXarxa

#repteFemNúmeros

#repteCol·laboracions

#repte2022

#

Llar Ronda

# Adreçat a persones sense llar amb seguiment social per part d’alguna de les
entitats amb les que Mambré treballa estretament.
18 places d’allotjament
25 persones residents
6.250 nits d’allotjament

#

#

Llar Mambré

# Recurs residencial d’urgència, per a estades temporals amb suport
socioeducatiu.

22 places d’allotjament
55 persones allotjades
7.628 nits d’allotjament

#

#

Enllaç

# Per a persones excarcerades o privades de llibertat en situació d’exclusió
social.

4 habitatges
25 persones ateses
4.393 nits d’allotjament
7 entitats que treballen en xarxa

#

#

Llars Compartides

# Adreçat a persones soles en procés d’inclusió social que necessiten suport
social a l’habitatge.

11 habitatges
62 persones ateses
12.471 nits d’allotjament

#

#

#

Cohabitatge

# Per a persones sense llar al final del seu procés d’inclusió social. Han recuperat
la plena autonomia personal i social, però continuen en situació de
vulnerabilitat degut a ingressos precaris.
38 habitatges
144 persones ateses
37.382 nits d’allotjament

#

#

Gestió d’habitatge extern

# Facilita l’accés a un habitatge digne a persones en risc greu d’exclusió a través
del treball en xarxa amb les entitats socials que les atenen.
242 habitatges
549 persones ateses
140.445 nits d’allotjament

#

Servei d’Inserció Laboral (SIL)

# Oferim orientació professional, formació i assessorament per a la recerca de
feina a persones en situació de sensellar.
Alhora, intermediem amb empreses i oferim diferents possibilitats de
col·laboració destinades a la inserció laboral.
132 persones ateses
12 empreses col·laboradores
46 contractacions

#

#

Programa de Protecció Internacional i Famílies

# Adreçat a unitats familiars amb ingressos baixos que poden assumir

íntegrament el cost d’un habitatge assequible, amb suport social de baixa
intensitat, i a famílies ateses al Programa de Protecció Internacional en
col·laboració amb les Fundacions Bayt Al-Thaqafa i Fundació Germà Tomàs
Canet.

46 habitatges
147 places
160 persones ateses
37.821 nits d’allotjament

#

#

#

Vesta - Insula

# Programa d'accés a l'habitatge amb acompanyament social, acompanyament

laboral, i suport econòmic que complementa les rendes disponibles quan cal.
Adreçat a persones soles o famílies en situació de sense llar amb ingressos
insuficients per una vida autònoma però amb capacitat d’autogestió econòmica.
Insula: aliança de les entitats Sant Joan de Déu Serveis Socials, Càritas
Barcelona, Fundació Formació i Treball i Mambré
Vesta: amplia l’aliança amb el Consorci del Besòs i els Ajuntaments de Badalona,
Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. Destinat a
famílies monomarentals.
24 habitatges
61 places
78 persones ateses
13.063 nits d’allotjament

