
Què es pot fer enmig de la f�cor?

Fer p�sible que 145 persones 
puguin ser allotjades 
simultàniament en 35 
recurs� residencials.
El treball en xarxa amb les entitats 
fundadores de Mambré (Arrels Fundació, 
Centre d’Acollida Assís, Companyia de 
les Filles de la Caritat, Orde Hospitalari 
de Sant Joan de Déu) i altres entitats socials 
properes ens ha permès oferir una solució 
resindencial digna a molta més gent.

Així, aquestes entitats han pogut gestionar 
19 pisos que han allotjat 85 persones.

Donar allotjament 
a 201 persones procedents 
de l’àmbit penitenciari 
També ho hem fet. Les persones que han estat 
a la presó i que no tenen suport familiar  
sovint ho tenen molt difícil per poder accedir 
a un allotjament. Des del projecte ENLLAÇ 
es promouen recursos de residència temporal 
destinats a aquestes persones que es troben 
en situació d’exclusió social. Aquest any, a més, 
hem crescut. El 2011 es va posar en funcionament 
un nou pis. 

Enllaç planteja un escenari de col·laboració 
en xarxa on participem 16 entitats socials. 
Durant el 2011, entre totes aquestes entitats hem 
donat allotjament a 201 persones oferint gairebé 
10.000 nits. 

Acompanyar 108 persones 
sense llar en el camí 
per trobar una feina
Ho hem fet gràcies al nostre programa d’Inserció 
Laboral. Hem orientat, assessorat i  preparat 
les persones ateses per buscar feina. Hem ofert 
32 accions formatives i 11 persones ateses al 
servei  han aconseguit un contracte laboral. 

Treballar per allotjar 
a 433 persones amb 
situacions de vulnerabilitat 
diferents 

Ho hem fet. 
Perquè no tothom té 
les mate�es necessitats. 
Un bon exemple n’és el Mas d’en Lluc, una 
masia situada a la zona del Priorat on es fan 
activitats terapèutiques amb persones amb 
problemes de toxicomania. Durant el 2011, 
s’hi han atès 25 persones. 

Un altre exemple el trobem  a la Llar Santa 
Rosa, pensada per a famílies sense recursos 
econòmics i amb infants ingressats a l’Hospital 
de Sant Joan de Déu. S’han pogut atendre un 
total de 219 persones en aquest programa, 
que pretén alleujar una situació 
tan delicada com la malaltia d’un infant.

Oferir 41.262 nits 
d’allotjament a persones en 
situació d’�clusió social 

A la Fundació Mambré ho hem fet. 
A la Llar Ronda hem continuat oferint un 
sostre a persones que no trobaven una 
sortida a la seva situació. Volem creure 
que hem obert un llum en la foscor: 

ho hem fet oferint 
allotjament a 51 persones.
I no ens hem quedat aquí. També hem 
facilitat que 26 persones en situació de 
vulnerabilitat trobessin companys de pis 
amb qui conviure i així, junts, poder mantenir 
una llar. D’aquesta iniciativa n’hem dit 
Llars Compartides, i l’hem iniciat aquest 
2011 amb 7 nous pisos. 

Ens 
n’hem adonat
El problema d’accés 

a l’habitatge que afectava 
uns col·lectius molt concrets 

es democratitza
i pot afectar a qualsevol persona. 

Ens 
n’hem adonat

Malgrat que la majoria 
de persones ateses al Mas 

d’en Lluc havien tingut 
problemes de politoxicomania, 

hi ha hagut un augment 
considerable de persones

ateses amb addicció a l’alcohol.

Ens 
n’hem adonat

La disminució 
de recursos econòmics 
dedicats al tractament

dels interns dificulta la seva 
reinserció social.

Ens 
n’hem adonat
És possible atendre 
persones sense llar

en pisos socials que són
recursos més econòmics

i més inclusius que els centres 
residencials on s’allotjaven

fins ara.

Ens 
n’hem adonat
Amb la disminució

de les ajudes socials,
l’accés al mercat laboral
es dibuixa, més que mai,

com l’únic camí de sortida
de la situació d’exclusió social

per a moltes persones.

A qui ajudem

Treballar en xa�a
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«El carrer et xucla, 
és com 

una droga.» 
                      Manuel

Entenem que el treball en xarxa és la millor manera 
de poder donar resposta a les creixents necessitats 
d’habitatge i feina de les persones que estem atenent. 
Per això, també hem participat:

En la Diagnosi de Persones al Carrer 2011, que entre altres 
accions va fer el recompte nocturn de persones que dormen 
al carrer a Barcelona i que va sumar l’esforç de 
700 voluntaris i voluntàries.

En el flashmob amb motiu del Dia de les Persones sense
Llar, que es va fer simultàniament a 28 ciutats espanyoles.

Aquestes activitats, les va organitzar la Xarxa d’Atenció 
a Persones sense Llar de Barcelona (XAPSLL). 

Seguint aquesta filosofia, també formem part de la Xarxa 
d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHaIB) i de la Xarxa 
d’Habitatges d’Inserció (XHI).

Qui som 
«Aquí tens els mitjans. 

Caminar pel
carrer dóna menys 

oportunitats.» 
                   Ramón

EL PATRONAT
President: Manuel Lecha
Vicepresidenta: Maria Luisa Pascual
Secretària: Josefina Bassets
Tresorer: Salvador Busquets
Vocals: Núria Andreu, Joan Bpt. Carbó, 
Esteve Pedrals, Joaquim Pons

L’EQUIP
Direcció: Txell Collelldemont i Blanch

Administració: Montserrat López i Raices

Comptabilitat: Carme Darnell i Viaña

Responsable de la  Llar Ronda:
Montserrat Galí i Pérez

Responsable del programa d’Inserció 
Laboral: Lourdes Zambrana i Fernández

Responsable del Projecte Enllaç:
Sònia Reinon i Miralles

Responsable de la Residència 
Terapèutica Mas d’en Lluc:
Geòrgia Codinach i Bargalló 
L’equip d’aquest programa ha estat format 
per sis persones.

Durant l’any 2011 hem tingut 
la col·laboració de 10 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.

Com ho fem p�sible

«Aquí descobreixes coses, 
aprens. Estar en
un pis compartit

és veure una 
dimensió diferent
de la teva vida.» 
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“Amb
la convivència

ens respectem tots,
perquè és el més 

important, el respecte.
Aquí no se’t cura el cor, 
se’t cura l’ànima que és 
una manera de sentir-te 
tranquil·la... Perquè, on 
series si no tinguessis 

això? Al carrer.”
                                       Yolanda

CENTRE D’ACOLLIDA

La Fundació Mambré está formada per:

Amb la col.laboració de:

Empreses col·laboradores de la Campanya de Nadal 2011

www.�ndaciomambre.org

DespesesIngressos

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.

CONTACTE
Fundació Privada Mambré 
C/Arc del Teatre, 21, local 3 
08001 BARCELONA 
93 3021981 
fmambre@fundaciomambre.org 
www.fundaciomambre.org
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Treballar per allotjar 
a 433 persones amb 
situacions de vulnerabilitat 
diferents 

Ho hem fet. 
Perquè no tothom té 
les mate�es necessitats. 
Un bon exemple n’és el Mas d’en Lluc, una 
masia situada a la zona del Priorat on es fan 
activitats terapèutiques amb persones amb 
problemes de toxicomania. Durant el 2011, 
s’hi han atès 25 persones. 

Un altre exemple el trobem  a la Llar Santa 
Rosa, pensada per a famílies sense recursos 
econòmics i amb infants ingressats a l’Hospital 
de Sant Joan de Déu. S’han pogut atendre un 
total de 219 persones en aquest programa, 
que pretén alleujar una situació 
tan delicada com la malaltia d’un infant. Ens 

n’hem adonat
Malgrat que la majoria 

de persones ateses al Mas 
d’en Lluc havien tingut 

problemes de politoxicomania, 
hi ha hagut un augment 

considerable de persones
ateses amb addicció a l’alcohol.

Oferir 41.262 nits 
d’allotjament a persones en 
situació d’�clusió social  
A la Fundació Mambré ho hem fet. 
A la Llar Ronda hem continuat oferint un 
sostre a persones que no trobaven una 
sortida a la seva situació. Volem creure 
que hem obert un llum en la foscor: 

ho hem fet oferint 
allotjament a 51 persones.
I no ens hem quedat aquí. També hem 
facilitat que 26 persones en situació de 
vulnerabilitat trobessin companys de pis 
amb qui conviure i així, junts, poder mantenir 
una llar. D’aquesta iniciativa n’hem dit 
Llars Compartides, i l’hem iniciat aquest 
2011 amb 7 nous pisos. 

Ens 
n’hem adonat
El problema d’accés 

a l’habitatge que afectava 
uns col·lectius molt concrets 
es democratitza i pot passar 
afectar a qualsevol persona. 
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vulnerabilitat trobessin companys de pis 
amb qui conviure i així, junts, poder mantenir 
una llar. D’aquesta iniciativa n’hem dit 
Llars Compartides, i l’hem iniciat aquest 
2011 amb 7 nous pisos. 

Ens 
n’hem adonat
El problema d’accés 

a l’habitatge que afectava 
uns col·lectius molt concrets 

es democratitza
i pot afectar a qualsevol persona. 

Ens 
n’hem adonat

Malgrat que la majoria 
de persones ateses al Mas 

d’en Lluc havien tingut 
problemes de politoxicomania, 

hi ha hagut un augment 
considerable de persones

ateses amb addicció a l’alcohol.

Ens 
n’hem adonat

La disminució 
de recursos econòmics 
dedicats al tractament

dels interns dificulta la seva 
reinserció social.

Ens 
n’hem adonat
És possible atendre 
persones sense llar

en pisos socials que són
recursos més econòmics

i més inclusius que els centres 
residencials on s’allotjaven

fins ara.

Ens 
n’hem adonat
Amb la disminució

de les ajudes socials,
l’accés al mercat laboral
es dibuixa, més que mai,

com l’únic camí de sortida
de la situació d’exclusió social

per a moltes persones.

A qui ajudem

Treballar en xa�a
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«El carrer et xucla, 
és com 

una droga.» 
                      Manuel

Entenem que el treball en xarxa és la millor manera 
de poder donar resposta a les creixents necessitats 
d’habitatge i feina de les persones que estem atenent. 
Per això, també hem participat:

En la Diagnosi de Persones al Carrer 2011, que entre altres 
accions va fer el recompte nocturn de persones que dormen 
al carrer a Barcelona i que va sumar l’esforç de 
700 voluntaris i voluntàries.

En el flashmob amb motiu del Dia de les Persones sense
Llar, que es va fer simultàniament a 28 ciutats espanyoles.

Aquestes activitats, les va organitzar la Xarxa d’Atenció 
a Persones sense Llar de Barcelona (XAPSLL). 

Seguint aquesta filosofia, també formem part de la Xarxa 
d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHaIB) i de la Xarxa 
d’Habitatges d’Inserció (XHI).

Qui som 
«Aquí tens els mitjans. 

Caminar pel
carrer dóna menys 

oportunitats.» 
                   Ramón

EL PATRONAT
President: Manuel Lecha
Vicepresidenta: Maria Luisa Pascual
Secretària: Josefina Bassets
Tresorer: Salvador Busquets
Vocals: Núria Andreu, Joan Bpt. Carbó, 
Esteve Pedrals, Joaquim Pons

L’EQUIP
Direcció: Txell Collelldemont i Blanch

Administració: Montserrat López i Raices

Comptabilitat: Carme Darnell i Viaña

Responsable de la  Llar Ronda:
Montserrat Galí i Pérez

Responsable del programa d’Inserció 
Laboral: Lourdes Zambrana i Fernández

Responsable del Projecte Enllaç:
Sònia Reinon i Miralles

Responsable de la Residència 
Terapèutica Mas d’en Lluc:
Geòrgia Codinach i Bargalló 
L’equip d’aquest programa ha estat format 
per sis persones.

Durant l’any 2011 hem tingut 
la col·laboració de 10 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.

Com ho fem p�sible

«Aquí descobreixes coses, 
aprens. Estar en
un pis compartit

és veure una 
dimensió diferent
de la teva vida.» 

 Núria

45,7% 
Donatius
privats

7,4% 
Subvencions

públiques

40,8% 
Prestació
de serveis

0,1% 
Altres

ingressos

6,0% 
Beneficis de
l’immobilitzat

27,2% 
Residència
Terapéutica

Mas d’en Lluc

7,3% 
Projecte
Enllaç

4,6% 
Programa
d’inserció

laboral

40,4% 
Programa
d’habitatge

20,5% 
Estructura

“Amb
la convivència

ens respectem tots,
perquè és el més 

important, el respecte.
Aquí no se’t cura el cor, 
se’t cura l’ànima que és 
una manera de sentir-te 
tranquil·la... Perquè, on 
series si no tinguessis 

això? Al carrer.”
                                       Yolanda

CENTRE D’ACOLLIDA

La Fundació Mambré está formada per:

Amb la col.laboració de:

Empreses col·laboradores de la Campanya de Nadal 2011

www.�ndaciomambre.org

DespesesIngressos

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.

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



Què es pot fer enmig de la f�cor?

Fer p�sible que 145 persones 
puguin ser allotjades 
simultàniament en 35 
recurs� residencials.
El treball en xarxa amb les entitats 
fundadores de Mambré (Arrels Fundació, 
Centre d’Acollida Assís, Companyia de 
les Filles de la Caritat, Orde Hospitalari 
de Sant Joan de Déu) i altres entitats socials 
properes ens ha permès oferir una solució 
resindencial digna a molta més gent.

Així, aquestes entitats han pogut gestionar 
19 pisos que han allotjat 85 persones.

Donar allotjament 
a 201 persones procedents 
de l’àmbit penitenciari 
També ho hem fet. Les persones que han estat 
a la presó i que no tenen suport familiar  
sovint ho tenen molt difícil per poder accedir 
a un allotjament. Des del projecte ENLLAÇ 
es promouen recursos de residència temporal 
destinats a aquestes persones que es troben 
en situació d’exclusió social. Aquest any, a més, 
hem crescut. El 2011 es va posar en funcionament 
un nou pis. 

Enllaç planteja un escenari de col·laboració 
en xarxa on participem 16 entitats socials. 
Durant el 2011, entre totes aquestes entitats hem 
donat allotjament a 201 persones oferint gairebé 
10.000 nits. 

Acompanyar 108 persones 
sense llar en el camí 
per trobar una feina
Ho hem fet gràcies al nostre programa d’Inserció 
Laboral. Hem orientat, assessorat i  preparat 
les persones ateses per buscar feina. Hem ofert 
32 accions formatives i 11 persones ateses al 
servei  han aconseguit un contracte laboral. 

Treballar per allotjar 
a 433 persones amb 
situacions de vulnerabilitat 
diferents 

Ho hem fet. 
Perquè no tothom té 
les mate�es necessitats. 
Un bon exemple n’és el Mas d’en Lluc, una 
masia situada a la zona del Priorat on es fan 
activitats terapèutiques amb persones amb 
problemes de toxicomania. Durant el 2011, 
s’hi han atès 25 persones. 

Un altre exemple el trobem  a la Llar Santa 
Rosa, pensada per a famílies sense recursos 
econòmics i amb infants ingressats a l’Hospital 
de Sant Joan de Déu. S’han pogut atendre un 
total de 219 persones en aquest programa, 
que pretén alleujar una situació 
tan delicada com la malaltia d’un infant.

Oferir 41.262 nits 
d’allotjament a persones en 
situació d’�clusió social 
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Centre d’Acollida Assís, Companyia de 
les Filles de la Caritat, Orde Hospitalari 
de Sant Joan de Déu) i altres entitats socials 
properes ens ha permès oferir una solució 
resindencial digna a molta més gent.

Així, aquestes entitats han pogut gestionar 
19 pisos que han allotjat 85 persones.

Donar allotjament 
a 201 persones procedents 
de l’àmbit penitenciari 
També ho hem fet. Les persones que han estat 
a la presó i que no tenen suport familiar  
sovint ho tenen molt difícil per poder accedir 
a un allotjament. Des del projecte ENLLAÇ 
es promouen recursos de residència temporal 
destinats a aquestes persones que es troben 
en situació d’exclusió social. Aquest any, a més, 
hem crescut. El 2011 es va posar en funcionament 
un nou pis. 

Enllaç planteja un escenari de col·laboració 
en xarxa on participem 16 entitats socials. 
Durant el 2011, entre totes aquestes entitats hem 
donat allotjament a 201 persones oferint gairebé 
10.000 nits. 

Acompanyar 108 persones 
sense llar en el camí 
per trobar una feina
Ho hem fet gràcies al nostre programa d’Inserció 
Laboral. Hem orientat, assessorat i  preparat 
les persones ateses per buscar feina. Hem ofert 
32 accions formatives i 11 persones ateses al 
servei  han aconseguit un contracte laboral. 

Treballar per allotjar 
a 433 persones amb 
situacions de vulnerabilitat 
diferents 

Ho hem fet. 
Perquè no tothom té 
les mate�es necessitats. 
Un bon exemple n’és el Mas d’en Lluc, una 
masia situada a la zona del Priorat on es fan 
activitats terapèutiques amb persones amb 
problemes de toxicomania. Durant el 2011, 
s’hi han atès 25 persones. 

Un altre exemple el trobem  a la Llar Santa 
Rosa, pensada per a famílies sense recursos 
econòmics i amb infants ingressats a l’Hospital 
de Sant Joan de Déu. S’han pogut atendre un 
total de 219 persones en aquest programa, 
que pretén alleujar una situació 
tan delicada com la malaltia d’un infant.

Oferir 41.262 nits 
d’allotjament a persones en 
situació d’�clusió social 

A la Fundació Mambré ho hem fet. 
A la Llar Ronda hem continuat oferint un 
sostre a persones que no trobaven una 
sortida a la seva situació. Volem creure 
que hem obert un llum en la foscor: 

ho hem fet oferint 
allotjament a 51 persones.
I no ens hem quedat aquí. També hem 
facilitat que 26 persones en situació de 
vulnerabilitat trobessin companys de pis 
amb qui conviure i així, junts, poder mantenir 
una llar. D’aquesta iniciativa n’hem dit 
Llars Compartides, i l’hem iniciat aquest 
2011 amb 7 nous pisos. 

Ens 
n’hem adonat
El problema d’accés 

a l’habitatge que afectava 
uns col·lectius molt concrets 

es democratitza
i pot afectar a qualsevol persona. 

Ens 
n’hem adonat

Malgrat que la majoria 
de persones ateses al Mas 

d’en Lluc havien tingut 
problemes de politoxicomania, 

hi ha hagut un augment 
considerable de persones

ateses amb addicció a l’alcohol.

Ens 
n’hem adonat

La disminució 
de recursos econòmics 
dedicats al tractament

dels interns dificulta la seva 
reinserció social.

Ens 
n’hem adonat
És possible atendre 
persones sense llar

en pisos socials que són
recursos més econòmics

i més inclusius que els centres 
residencials on s’allotjaven

fins ara.

Ens 
n’hem adonat
Amb la disminució

de les ajudes socials,
l’accés al mercat laboral
es dibuixa, més que mai,

com l’únic camí de sortida
de la situació d’exclusió social

per a moltes persones.

A qui ajudem

Treballar en xa�a

HOMES DONES MENORS
87,0% 10,2% 2,8%

0-17 18-30 31-50 51-60 Més de 60
2,8% 13,7% 51,9% 20,8% 10,9%

Àfrica Àfrica Amèrica Amèrica Àsia Espanya Europa Europa
del Nord subsahariana del Nord llatina   comunitària no comunitària
12,4% 12,4% 1,9% 6,5% 0,6% 53,7% 11,2% 1,2%

Sexe

Edat

Nacionalitat

«El carrer et xucla, 
és com 

una droga.» 
                      Manuel

Entenem que el treball en xarxa és la millor manera 
de poder donar resposta a les creixents necessitats 
d’habitatge i feina de les persones que estem atenent. 
Per això, també hem participat:

En la Diagnosi de Persones al Carrer 2011, que entre altres 
accions va fer el recompte nocturn de persones que dormen 
al carrer a Barcelona i que va sumar l’esforç de 
700 voluntaris i voluntàries.

En el flashmob amb motiu del Dia de les Persones sense
Llar, que es va fer simultàniament a 28 ciutats espanyoles.

Aquestes activitats, les va organitzar la Xarxa d’Atenció 
a Persones sense Llar de Barcelona (XAPSLL). 

Seguint aquesta filosofia, també formem part de la Xarxa 
d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHaIB) i de la Xarxa 
d’Habitatges d’Inserció (XHI).

Qui som 
«Aquí tens els mitjans. 

Caminar pel
carrer dóna menys 

oportunitats.» 
                   Ramón

EL PATRONAT
President: Manuel Lecha
Vicepresidenta: Maria Luisa Pascual
Secretària: Josefina Bassets
Tresorer: Salvador Busquets
Vocals: Núria Andreu, Joan Bpt. Carbó, 
Esteve Pedrals, Joaquim Pons

L’EQUIP
Direcció: Txell Collelldemont i Blanch

Administració: Montserrat López i Raices

Comptabilitat: Carme Darnell i Viaña

Responsable de la  Llar Ronda:
Montserrat Galí i Pérez

Responsable del programa d’Inserció 
Laboral: Lourdes Zambrana i Fernández

Responsable del Projecte Enllaç:
Sònia Reinon i Miralles

Responsable de la Residència 
Terapèutica Mas d’en Lluc:
Geòrgia Codinach i Bargalló 
L’equip d’aquest programa ha estat format 
per sis persones.

Durant l’any 2011 hem tingut 
la col·laboració de 10 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.

Com ho fem p�sible

«Aquí descobreixes coses, 
aprens. Estar en
un pis compartit

és veure una 
dimensió diferent
de la teva vida.» 

 Núria

45,7% 
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Programa
d’habitatge
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Estructura

“Amb
la convivència

ens respectem tots,
perquè és el més 

important, el respecte.
Aquí no se’t cura el cor, 
se’t cura l’ànima que és 
una manera de sentir-te 
tranquil·la... Perquè, on 
series si no tinguessis 

això? Al carrer.”
                                       Yolanda

CENTRE D’ACOLLIDA

La Fundació Mambré está formada per:

Amb la col.laboració de:

Empreses col·laboradores de la Campanya de Nadal 2011

www.�ndaciomambre.org

DespesesIngressos

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.

CONTACTE
Fundació Privada Mambré 
C/Arc del Teatre, 21, local 3 
08001 BARCELONA 
93 3021981 
fmambre@fundaciomambre.org 
www.fundaciomambre.org
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tranquil·la... Perquè, on 
series si no tinguessis 

això? Al carrer.”
                                       Yolanda

CENTRE D’ACOLLIDA

La Fundació Mambré está formada per:

Amb la col.laboració de:

Empreses col·laboradores de la Campanya de Nadal 2011

www.�ndaciomambre.org

DespesesIngressos

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.

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



Què es pot fer enmig de la f�cor?

Fer p�sible que 145 persones 
puguin ser allotjades 
simultàniament en 35 
recurs� residencials.
El treball en xarxa amb les entitats 
fundadores de Mambré (Arrels Fundació, 
Centre d’Acollida Assís, Companyia de 
les Filles de la Caritat, Orde Hospitalari 
de Sant Joan de Déu) i altres entitats socials 
properes ens ha permès oferir una solució 
resindencial digna a molta més gent.

Així, aquestes entitats han pogut gestionar 
19 pisos que han allotjat 85 persones.

Donar allotjament 
a 201 persones procedents 
de l’àmbit penitenciari 
També ho hem fet. Les persones que han estat 
a la presó i que no tenen suport familiar  
sovint ho tenen molt difícil per poder accedir 
a un allotjament. Des del projecte ENLLAÇ 
es promouen recursos de residència temporal 
destinats a aquestes persones que es troben 
en situació d’exclusió social. Aquest any, a més, 
hem crescut. El 2011 es va posar en funcionament 
un nou pis. 

Enllaç planteja un escenari de col·laboració 
en xarxa on participem 16 entitats socials. 
Durant el 2011, entre totes aquestes entitats hem 
donat allotjament a 201 persones oferint gairebé 
10.000 nits. 

Acompanyar 108 persones 
sense llar en el camí 
per trobar una feina
Ho hem fet gràcies al nostre programa d’Inserció 
Laboral. Hem orientat, assessorat i  preparat 
les persones ateses per buscar feina. Hem ofert 
32 accions formatives i 11 persones ateses al 
servei  han aconseguit un contracte laboral. 

Treballar per allotjar 
a 433 persones amb 
situacions de vulnerabilitat 
diferents 

Ho hem fet. 
Perquè no tothom té 
les mate�es necessitats. 
Un bon exemple n’és el Mas d’en Lluc, una 
masia situada a la zona del Priorat on es fan 
activitats terapèutiques amb persones amb 
problemes de toxicomania. Durant el 2011, 
s’hi han atès 25 persones. 

Un altre exemple el trobem  a la Llar Santa 
Rosa, pensada per a famílies sense recursos 
econòmics i amb infants ingressats a l’Hospital 
de Sant Joan de Déu. S’han pogut atendre un 
total de 219 persones en aquest programa, 
que pretén alleujar una situació 
tan delicada com la malaltia d’un infant.

Oferir 41.262 nits 
d’allotjament a persones en 
situació d’�clusió social 

A la Fundació Mambré ho hem fet. 
A la Llar Ronda hem continuat oferint un 
sostre a persones que no trobaven una 
sortida a la seva situació. Volem creure 
que hem obert un llum en la foscor: 

ho hem fet oferint 
allotjament a 51 persones.
I no ens hem quedat aquí. També hem 
facilitat que 26 persones en situació de 
vulnerabilitat trobessin companys de pis 
amb qui conviure i així, junts, poder mantenir 
una llar. D’aquesta iniciativa n’hem dit 
Llars Compartides, i l’hem iniciat aquest 
2011 amb 7 nous pisos. 

Ens 
n’hem adonat
El problema d’accés 

a l’habitatge que afectava 
uns col·lectius molt concrets 

es democratitza
i pot afectar a qualsevol persona. 

Ens 
n’hem adonat

Malgrat que la majoria 
de persones ateses al Mas 

d’en Lluc havien tingut 
problemes de politoxicomania, 

hi ha hagut un augment 
considerable de persones

ateses amb addicció a l’alcohol.

Ens 
n’hem adonat

La disminució 
de recursos econòmics 
dedicats al tractament

dels interns dificulta la seva 
reinserció social.

Ens 
n’hem adonat
És possible atendre 
persones sense llar

en pisos socials que són
recursos més econòmics

i més inclusius que els centres 
residencials on s’allotjaven

fins ara.

Ens 
n’hem adonat
Amb la disminució

de les ajudes socials,
l’accés al mercat laboral
es dibuixa, més que mai,

com l’únic camí de sortida
de la situació d’exclusió social

per a moltes persones.

A qui ajudem

Treballar en xa�a
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una droga.» 
                      Manuel

Entenem que el treball en xarxa és la millor manera 
de poder donar resposta a les creixents necessitats 
d’habitatge i feina de les persones que estem atenent. 
Per això, també hem participat:

En la Diagnosi de Persones al Carrer 2011, que entre altres 
accions va fer el recompte nocturn de persones que dormen 
al carrer a Barcelona i que va sumar l’esforç de 
700 voluntaris i voluntàries.

En el flashmob amb motiu del Dia de les Persones sense
Llar, que es va fer simultàniament a 28 ciutats espanyoles.

Aquestes activitats, les va organitzar la Xarxa d’Atenció 
a Persones sense Llar de Barcelona (XAPSLL). 

Seguint aquesta filosofia, també formem part de la Xarxa 
d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHaIB) i de la Xarxa 
d’Habitatges d’Inserció (XHI).

Qui som 
«Aquí tens els mitjans. 

Caminar pel
carrer dóna menys 

oportunitats.» 
                   Ramón

EL PATRONAT
President: Manuel Lecha
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i més inclusius que els centres 
residencials on s’allotjaven

fins ara.

Ens 
n’hem adonat
Amb la disminució

de les ajudes socials,
l’accés al mercat laboral
es dibuixa, més que mai,

com l’únic camí de sortida
de la situació d’exclusió social

per a moltes persones.

A qui ajudem

Treballar en xa�a
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és com 

una droga.» 
                      Manuel

Entenem que el treball en xarxa és la millor manera 
de poder donar resposta a les creixents necessitats 
d’habitatge i feina de les persones que estem atenent. 
Per això, també hem participat:

En la Diagnosi de Persones al Carrer 2011, que entre altres 
accions va fer el recompte nocturn de persones que dormen 
al carrer a Barcelona i que va sumar l’esforç de 
700 voluntaris i voluntàries.

En el flashmob amb motiu del Dia de les Persones sense
Llar, que es va fer simultàniament a 28 ciutats espanyoles.

Aquestes activitats, les va organitzar la Xarxa d’Atenció 
a Persones sense Llar de Barcelona (XAPSLL). 

Seguint aquesta filosofia, també formem part de la Xarxa 
d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHaIB) i de la Xarxa 
d’Habitatges d’Inserció (XHI).

Qui som 
«Aquí tens els mitjans. 

Caminar pel
carrer dóna menys 

oportunitats.» 
                   Ramón

EL PATRONAT
President: Manuel Lecha
Vicepresidenta: Maria Luisa Pascual
Secretària: Josefina Bassets
Tresorer: Salvador Busquets
Vocals: Núria Andreu, Joan Bpt. Carbó, 
Esteve Pedrals, Joaquim Pons

L’EQUIP
Direcció: Txell Collelldemont i Blanch

Administració: Montserrat López i Raices

Comptabilitat: Carme Darnell i Viaña

Responsable de la  Llar Ronda:
Montserrat Galí i Pérez

Responsable del programa d’Inserció 
Laboral: Lourdes Zambrana i Fernández

Responsable del Projecte Enllaç:
Sònia Reinon i Miralles

Responsable de la Residència 
Terapèutica Mas d’en Lluc:
Geòrgia Codinach i Bargalló 
L’equip d’aquest programa ha estat format 
per sis persones.

Durant l’any 2011 hem tingut 
la col·laboració de 10 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.

Com ho fem p�sible

«Aquí descobreixes coses, 
aprens. Estar en
un pis compartit

és veure una 
dimensió diferent
de la teva vida.» 
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“Amb
la convivència

ens respectem tots,
perquè és el més 

important, el respecte.
Aquí no se’t cura el cor, 
se’t cura l’ànima que és 
una manera de sentir-te 
tranquil·la... Perquè, on 
series si no tinguessis 

això? Al carrer.”
                                       Yolanda

CENTRE D’ACOLLIDA

La Fundació Mambré está formada per:

Amb la col.laboració de:

Empreses col·laboradores de la Campanya de Nadal 2011

www.�ndaciomambre.org

DespesesIngressos

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.

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



Què es pot fer enmig de la f�cor?

Fer p�sible que 145 persones 
puguin ser allotjades 
simultàniament en 35 
recurs� residencials.
El treball en xarxa amb les entitats 
fundadores de Mambré (Arrels Fundació, 
Centre d’Acollida Assís, Companyia de 
les Filles de la Caritat, Orde Hospitalari 
de Sant Joan de Déu) i altres entitats socials 
properes ens ha permès oferir una solució 
resindencial digna a molta més gent.

Així, aquestes entitats han pogut gestionar 
19 pisos que han allotjat 85 persones.

Donar allotjament 
a 201 persones procedents 
de l’àmbit penitenciari 
També ho hem fet. Les persones que han estat 
a la presó i que no tenen suport familiar  
sovint ho tenen molt difícil per poder accedir 
a un allotjament. Des del projecte ENLLAÇ 
es promouen recursos de residència temporal 
destinats a aquestes persones que es troben 
en situació d’exclusió social. Aquest any, a més, 
hem crescut. El 2011 es va posar en funcionament 
un nou pis. 

Enllaç planteja un escenari de col·laboració 
en xarxa on participem 16 entitats socials. 
Durant el 2011, entre totes aquestes entitats hem 
donat allotjament a 201 persones oferint gairebé 
10.000 nits. 

Acompanyar 108 persones 
sense llar en el camí 
per trobar una feina
Ho hem fet gràcies al nostre programa d’Inserció 
Laboral. Hem orientat, assessorat i  preparat 
les persones ateses per buscar feina. Hem ofert 
32 accions formatives i 11 persones ateses al 
servei  han aconseguit un contracte laboral. 

Treballar per allotjar 
a 433 persones amb 
situacions de vulnerabilitat 
diferents 

Ho hem fet. 
Perquè no tothom té 
les mate�es necessitats. 
Un bon exemple n’és el Mas d’en Lluc, una 
masia situada a la zona del Priorat on es fan 
activitats terapèutiques amb persones amb 
problemes de toxicomania. Durant el 2011, 
s’hi han atès 25 persones. 

Un altre exemple el trobem  a la Llar Santa 
Rosa, pensada per a famílies sense recursos 
econòmics i amb infants ingressats a l’Hospital 
de Sant Joan de Déu. S’han pogut atendre un 
total de 219 persones en aquest programa, 
que pretén alleujar una situació 
tan delicada com la malaltia d’un infant.

Oferir 41.262 nits 
d’allotjament a persones en 
situació d’�clusió social 

A la Fundació Mambré ho hem fet. 
A la Llar Ronda hem continuat oferint un 
sostre a persones que no trobaven una 
sortida a la seva situació. Volem creure 
que hem obert un llum en la foscor: 

ho hem fet oferint 
allotjament a 51 persones.
I no ens hem quedat aquí. També hem 
facilitat que 26 persones en situació de 
vulnerabilitat trobessin companys de pis 
amb qui conviure i així, junts, poder mantenir 
una llar. D’aquesta iniciativa n’hem dit 
Llars Compartides, i l’hem iniciat aquest 
2011 amb 7 nous pisos. 

Ens 
n’hem adonat
El problema d’accés 

a l’habitatge que afectava 
uns col·lectius molt concrets 

es democratitza
i pot afectar a qualsevol persona. 

Ens 
n’hem adonat

Malgrat que la majoria 
de persones ateses al Mas 

d’en Lluc havien tingut 
problemes de politoxicomania, 

hi ha hagut un augment 
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