
Aquest Nadal... 

Ajuda’ns a omplir 
les llars de vida 
i les vides de dignitat.

fundaciomambre.org



Som Mambré!
Actualment, entre totes les 
entitats que formem Mambré, 
oferim 483 places 
d’allotjament a persones sense 
llar distribuïdes en més de 
100 habitatges comptant 
albergs, allotjaments 
compartits, pisos etc.. 

Per altra banda, aquest 2015 
entre totes hem ofert al voltant 
de 190.000 plats de menjar, 
més de 7.000 dutxes i hem 
acompanyat unes 90 persones 
en la recerca activa de feina. 

En total, fem el seguiment 
social d’aproximadament 
1.000 persones sense llar 
a tot Catalunya.

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. Des de 
llavors treballem per oferir a les persones sense llar un habitatge 
digne i les acompanyem, també, en la recerca d’oportunitats 
laborals. 
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Ajuda’ns 
a omplir 
les llars 
de vida 
i les vides
de dignitat! 

Els nostres reptes: El context:
....Cada nit a la ciutat de Barcelona 
900 persones dormen al ras, del total 
de 3.000 que es consideren sense 
llar.

...El nombre de persones que 
pernocten a la via pública a  la ciutat 
de Barcelona ha augmentat un 20% 
en els darrers anys (2011-13) i el 
nombre de persones que pernocten 
en recursos municipals  un 31,5%.

...des del 2006 més de 500 
persones han mort als carrers de 
l’estat espanyol, la meitat víctimes 
d’agressions.

Nosaltres, la Fundació Mambré, 
volem seguir treballant perquè 
la inclusió social sigui una realitat 
a casa nostra. 

Volem acompanyar les persones 
més vulnerables en la seva lluita 
per  l’accés a un habitatge digne 
i una oportunitat laboral! 

Comptem amb tu  
per fer-ho!

Ampliar la nostra borsa d’habitatges 
fins a 150 augmentant el nombre de 
places residencials fins a més de 
500!

Superar els 200.000 plats de menjar 
anuals servits a persones sense 
llar i augmentar el servei de dutxes, 
principalment a  l’estiu!

Millorar i augmentar 
l’acompanyament laboral i formatiu 
per més de 100 persones sense llar 
per tal d’oferir-los oportunitats 
de feina!

I, en general, seguir acompanyant en 
el dia a dia a totes aquelles persones 
que per diverses circumstàncies, 
van entrar en una espiral d’exclusió, 
sense feina, sense família, sense 
xarxa, sense papers... sense llar.



Col·labora! 200€
un mes d’allotjament per 
a una persona 
en un habitatge compartit 

1.500 €  
ens ajudes a  moblar i convertir 
un habitatge en una llar!

3.000 €  
adeqüem un pis amb la seva 
instal·lació elèctrica i reformes 
per vàries persones sense llar

5.000€  
un any d’allotjament  en una llar 
individual per a una persona sense 
llar en el programa Housing First 

I per Nadal publicarem una felicitació
a la Vanguardia desitjant unes bones 
festes en nom de totes les empreses 
donants.

Fes un donatiu de ...

Necessitem habitatges per donar 
resposta a  la  creixent demanda 
de les entitats socials que atenen 
a persones sense llar. Tens un 
habitatge buit? Cedeix-nos-el 
o lloga’ns-el...ja en gestionem 
i cuidem més de 100! 

Cedeix-nos 
o lloga’ns un habitatge...

Per saber-ne més: 

Difon i comparteix 
la nostra causa!

fundaciomambre.org
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