Una llar buida no té memòria

Una llar buida no té memòria. I és precisament això,
el que hem intentat esmenar aquest any 2014 des de
la Fundació Mambré, treballant per omplir les llars
de memòries i de vida! De vida de persones fins ara
sense llar que a causa de diferents crisis personals,
econòmiques i socials no tenien accés a un habitatge.
El 2014 ha estat 61.288 nits de dignitat, de
companyia, d’esperança, de tornar a començar,
d’oportunitats... 373 mirades diferents d’una mateixa
realitat social: l’exclusió residencial. Hem
acompanyat, també, 145 persones en la recerca
activa d’oportunitats laborals i de formació per
obrir-los noves portes i noves vies cap a l’autonomia.
I hem crescut; hem gestionat 847.677,82 €. Des de
Mambré seguirem treballant perquè la inclusió social
sigui una realitat a casa nostra; perquè volem
acompanyar les persones més vulnerables en la seva
lluita per l’accés a un habitatge digne! Comptem
amb tu per fer-ho! Comptem amb tu per omplir les
llars de memòria i les vides de dignitat!
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Som Mambré!

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. Aquest any
2014, acompanyats per ESADE Alumni, hem fet el pla estratègic
per als propers anys i hem acotat la nostra visió, missió i valors.

La nostra visió

Ser reconeguts a la societat com a
entitat de referència en l’oferiment
d’habitatge digne, amb excel·lència
en la seva gestió i servei.

La nostra missió

Oferim serveis d’habitatge digne a
les entitats que porten a terme un
pla de reinserció social integral per
a tota persona sense llar.

Els nostres valors
• Dignitat
• Servei
• Flexibilitat
• Innovació
• Treball en xarxa

Treballem en xarxa

Mambré neix fruit de la col·laboració
de diverses entitats socials dedicades
a l’atenció a persones sense llar,
i el treball en xarxa forma part de la
nostra essència.
Aquest 2014 també hem participat
en les següents plataformes:
Xarxa d’Habitatges d’Inserció (XHI)
Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHlB)
Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar de
Barcelona (XAPSLL)

Aquest 2014 Mambré ha estat format per
les següents persones:

Patronat:

President: Manuel Lecha
Vicepresidenta: Maria Luisa Pascual
Secretària: Maria José Ribas
Tresorer: Ferran Busquets
Vocals: Núria Andreu, Joan Baptista
Carbó, Esteve Pedrals i Joaquim Pons

Equip Tècnic:

Direcció: Txell Collelldemont
Administració: Montse López
Comptabilitat: Carme Darnell
Habitatge: Franc Fernández, Montserrat
Galí, Sònia Reinón, Gemma Anelli
Inserció Laboral: Lourdes Zambrana
i Rosa Bernal
Manteniment i neteja: David Salvat,
Francisco Cano, Fatima Zhara Ayouiil ,
Vilma Lourenço, Kadidja Diaby i José
Manuell Gil

Persones Voluntàries:

Persones voluntàries al programa
d’inserció laboral i al programa
d’habitatge.
Fotografia i disseny gràfic.

64 persones han conviscut a les
habitacions i espais comuns de les tres
plantes de la Llar Ronda.
29 places residencials que han
garantit 7.661 nits d’allotjament a
persones sense llar, 7.661 nits de
dignitat.

Alma: “M’agrada passejar entre
la gent sentint el silenci al meu
voltant”

Què hem fet
aquest 2014?

Jose: “Entrar en aquesta l ar és
tornar a sentir-se persona”

Programa Habitatge:
Llar Ronda

Cristobal: “Arribar a la pensió
va ser començar una nova vida,
trencar amb un passat difícil
per tenir noves oportunitats
i esperances de canvi”

Què hem fet
aquest 2014?

Cristobal: “A la Pensió estic com a
casa; hi he trobat companyia i afecte,
una lar on reaprendre a viure!”
Pensió Social
La Pensió Social es consolida com el
recurs per oferir allotjament de curta
estada per a casos d’urgència per
exclusió residencial.
Les 22 places de la Pensió Social han
donat aixopluc a 64 persones
(famílies, joves sense feina ni xarxa
familiar, persones amb malaltia
mental... ), garantint 5.471 nits
d’allotjament.

Mohamed: “S’ha de saber
conviure. En aquest pis he
après a valorar la l ibertat.
Moltes gràcies pel suport
per la meva reinserció a la
societat”

Què hem fet
aquest 2014?
Projecte Enllaç

Apostem pel treball en xarxa i Enllaç n’és el màxim exponent! Hem treballat conjuntament amb
16 entitats socials per tal d’oferir recursos residencials temporals a persones procedents de
l’àmbit penitenciari. Els quatre habitatges del projecte han garantit allotjament a 43 persones
amb un total de 3.098 nits d’allotjament perquè creem i oferim oportunitats!

Enllaç som: Associació Cedre per la Promoció Social (Caputxins), Associació
Centre Obert Heura Gràcia, Associació Social i Cristiana de Voluntaris de Presons,
Càritas Diocesana de Barcelona, Companyia de les Filles de la Caritat,
Dominiques de la Presentació, Fundació AFMA, Fundació ARED, Fundació de
l’Obra Mercedària, Fundació Pare Manel, Germanes Carmelites de la Caritat
Vedruna-Catalunya, Grup 33, Salesians de Barcelona, SEPAP Barcelona, Fundació
Marianao i la Fundació Mambré.

Mutar: “Per primera vegada des
que vaig arribar a Barcelona tinc
una l ar, una casa que és meva,
nostra, i on m’hi puc estar de
manera legal i sense
preocupacions.”

Què hem fet
aquest 2014?
Llars Compartides

3.927 nits d’esperança
i de compartir històries de vida.
Llars Compartides ha acollit 17
persones de diferents procedències,
algunes d’assentaments irregulars de
la ciutat de Barcelona.
Reforcem llaços per tornar a començar
en un entorn de complicitat i treball
conjunt, per construir un nou camí.

Antonio i Contxita:“Viure en
aquest pis ha estat un regal.
Ha estat difícil, però finalment
estem tranquils”

Què hem fet
aquest 2014?
Gestió d’habitatge extern

A través de les entitats de Mambré hem
ofert 32.913 nits d’allotjament a 147
persones.
Hem preparat i cuidat 56 habitatges per
omplir-los de vida i donar esperança a
persones en risc d’exclusió social.
Ho hem fet conjuntament amb Arrels
Fundació, Assís Centre d’Acollida, la
Companyia de les Filles de la Caritat i
l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu!

Aurelio: ”Quan vaig arribar a
Barcelona em vaig deixar créixer
el cabell i el porto recollit en una
cua, he promès que me’l tallaré
quan trobi una feina estable.”
Vilma: “Aquí a Barcelona hi estic
bé, finalment he trobat una oportunitat
que m’ha permès mantenir-me a
mi i el meu fill. Estic contenta!”
L’accés al mercat de treball i l’estabilitat
laboral són, juntament amb l’habitatge,
les condicions necessàries per poder assolir
l’autonomia personal i social.
Hem atès 145 persones a les quals hem
ofert formació i assessorament en la recerca
de feina. Perseverem en la recerca
d’oportunitats laborals per a les persones; per
això hem col·laborat amb 78 empreses i
hem aconseguit 38 contractacions.

Què hem fet
aquest 2014?
Inserció laboral

Hem impulsat conjuntament amb la
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I també…

Hem millorat i ampliat la Llar Ronda! Hi
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Hem compartit la nostra experiència
en gestió d’habitatge social al seminari

hem habilitat una nova planta i hem
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Els comptes clars

Despeses
14,9%

Hem ingressat 901.553,94€. Per altra banda hem tingut una
despesa de 847.677.82€ que s'ha destinat majoritàriament
al programa d'Habitatge, però també a Inserció laboral
i a l'estructura de l'entitat.
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Total Despeses 847.677,82

Moltes
gràcies!

Crèdits:

Aquesta memòria ha estat possible gràcies
al disseny voluntari de la Clara Maynés
i el David Ramírez i les fotografies d’Arboix
Gutiérrez d’Audiovisualwedding
(www.audiovisualwedding.com).
El Centre de Normalització Lingüística de
Barcelona n’ha fet la revisió lingüística.

Organitzacions i institucions amb les que
treballem conjuntament:

Arrels Fundació, Assís Centre d’Acollida, Companyia
de les Filles de la Caritat, Serveis Socials Sant Joan de
Déu, Fundació Germà Tomàs Canet, Càritas
Diocesana Barcelona, Càritas Diocesana de Sant Feliu
de Llobregat, Creu Roja, Centre Català de Solidaritat
(CECAS), Punt de Referència, entitats participants al
projecte Enllaç, Fundació de l’Esperança, entitats del
grup Barcelona del Programa Incorpora de la Caixa,
Anem per Feina, Punt de Treball, T’Acompanyem,
Soplos en el Viento, CAL-Xerrem, Alonso &CO,
Fundació Formació i Treball, Projecte Àngels (Roca i Pi),
Serveis Municipals de l’Ajuntament de Barcelona, OPAI
(Oficina del Pla d’Assentaments Irregulars de
l’Ajuntament de Barcelona), Serveis Socials
Penitenciaris i Foment de l’Habitatge Social.

Institucions públiques que han cofinançat
les nostres activitats:

per ajudar-nos a omplir
les llars de memòries
i les vides de dignitat!!

Generalitat de Catalunya. Agència de l’Habitatge
de Catalunya, Diputació de Barcelona i Ajuntament
de Barcelona.

Contacte

Fundació Privada Mambré
C/Nàpols 133, 3er pis
08013 BARCELONA
93 3021981
fmambre@fundaciomambre.org
www.fundaciomambre.org
@FundacioMambre

Institucions i empreses que han donat suport
a les nostres activitats:

Obra Social la Caixa, Programa Incorpora, Fundació
Privada Roca i Pi, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
Fundació Creatia.

Empreses col·laboradores a la campanya
de Nadal:

Fundació Puig, Grupo Mémora, Villa Reyes SL,
Fundació Jesús Serra, TWO Sarrià, Cementos Molins
SA, Corporación EXEA, Pirelli Neumáticos SL,
Fundació Agbar, ESADE Fundación, GJM SA, Terasaki
Electronic, Merchlinceo SL, Cafès Pont i Grupo Godó.

Moltes gràcies a les persones propietàries
que ens cedeixen o l oguen un habitatge.

