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Mambré naixia fa 10 anys del convenciment de les seves entitats fundadores 
–Arrels Fundació,  Assís Centre d’Acollida, Companyia de les Filles de la Caritat, 
i Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu- que calia donar una resposta d’habi-
tatge  digne  i  estable a les persones sense llar que estaven atenent.

En aquell moment, previ a la crisi econòmica i immobiliària que ens colpiria 
amb totes les seves forces durant anys, la problemàtica de l’accés a l’habitatge 
encara no �gurava a la primera pàgina de l’agenda política i social.

Malauradament, la realitat s’encarregaria en poc temps de posar en primer 
terme aquesta sagnant problemàtica.

Malgrat les di�cultats d’aquests darrers anys, o probablement degut a les 
grans di�cultats que han patit tantes i tantes persones, Mambré ha teixit 
complicitats amb multitud d’agents privats i públics amb la voluntat de donar 
resposta a les necessitats d’habitatge dels col·lectius més vulnerables.

L’any 2017, hem pogut oferir habitatge a 522 persones en 179 recursos resi-
dencials, però cal seguir treballant conjuntament per enfrontar la problemàti-
ca de l’accés a l’habitatge.



Programa d’habitatge

• 179 recursos residencials
• 522 persones ateses
• 106.650 nits d’allotjament

Servei d’inserció laboral

•104 persones ateses
• 42 contractes laborals
• 43 empreses contactades

Persones ateses

• 474 Homes 
• 121 Dones
• 31 Menors

Equip

• 16 professionals
• 17 persones voluntàries
• 17 empreses participants 
              a la Campanya de Nadal

L’ANY 
EN XIFRES



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.

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

MAMBRÉMAMBRÉ



CÈNTRIC

Llar Ronda
La Llar Ronda ofereix 27 places d’allotjament amb suport en ple centre de 
Barcelona.

Durant el 2017,  56 persones han residit en aquest recurs. 

Hem ofert 9.275 nits d’allotjament posant sempre a la persona al centre de la nostra 
acció social.

CÈNTRIC
La persona al centre de l’acció socialLa persona al centre de l’acció social



Llar Mambré
La Llar Mambré és un allotjament de curta estada amb suport educatiu per a 
casos d’urgència per exclusió residencial.

Les 22 places de la Llar Mambré han allotjat a 65 persones (persones soles i 
algunes famílies especialment monoparentals). 

Hem ofert 5.738 nits d’allotjament que han fet més confortable la recerca d’un
habitatge més estable.

CONFORTABLECONFORTABLE
Coixí per a la inserció socialCoixí per a la inserció social



Projecte Enllaç
14 entitats socials treballem en xarxa per oferir recursos residencials temporals a 
persones procedents de l’àmbit penitenciari.

Juntes creem espais amables que ajuden al desenvolupament personal de les 
persones que hi resideixen.

Els tres habitatges del projecte han ofert allotjament amb suport a 32 persones 
amb un total de 4.182 nits d’allotjament.

Enllaç som:  Associació Cedre per la Promoció Social, 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 ARED, Fundació de l’Obra Mercedària, Fundació Pare Manel, Germanes Carmelites de la Caritat 
Vedruna-Catalunya, SEPAP (Secretariat Diocesà de Pastoral Penitenciària), Fundació Marianao i Fundació Roca i Pi.

LLUMINÓSLLUMINÓS

Espais amables per al desenvolupament personalEspais amables per al desenvolupament personal



Llars Compartides
Els 7 habitatges que conformen el programa esdevenen un entorn acollidor i 
estable, amb suport educatiu de baixa intensitat.

Llars Compartides ha acollit a 26 persones en diferents situacions de vulnerabilitat, 
algunes d’assentaments irregulars de la ciutat de Barcelona.

8.337 nits d’allotjament per a facilitar la recuperació de la plena autonomia 
personal i social.

ACOLLIDORACOLLIDOR

Una mà estesaUna mà estesa



PRIVACITAT

Cohabitatge
El projecte Cohabitatge ofereix habitatge compartit a llarg termini a persones 
amb autonomia personal i social que continuen en situació de vulnerabilitat 
degut a ingressos precaris. 

37 persones han disposat d'habitació en 13 habitatges compartits supervisats. 
11.814 nits d'allotjament, com a casa.

PRIVACITAT
Decisions pròpies i autonomia de la personaDecisions pròpies i autonomia de la persona



Gestió d’habitatge extern
I perquè sense un habitatge digne no hi ha horitzó, hem gestionat 151 habitatges.

Ho hem fet conjuntament amb Arrels Fundació, Assís Centre d’Acollida, la 
Companyia de les Filles de la Caritat, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, i altres 
entitats socials.

I hem ofert: 68.764 nits d’allotjament a 293 persones.

AMPLIAMPLI
Una llar amplia horitzonsUna llar amplia horitzons



Servei d’Inserció Laboral
L’accés al mercat de treball i l’estabilitat laboral són per a la majoria de persones, juntament 
amb l’habitatge, les condicions necessàries per poder assolir l’autonomia personal i social.

Hem atès 104 persones a les quals hem ofert formació i assessorament per a la recerca de 
feina. 

Enguany hem col·laborat amb 43 empreses que han possibilitat 42 contractacions, 
oportunitats fonamentals per a la plena inserció de les persones que hem atès.

SOSTENIBLESOSTENIBLE
Feina i casa per al sosteniment de la vidaFeina i casa per al sosteniment de la vida



I també...
Hem participat al Recompte nocturn de persones en situació de sense sostre a Barcelona 
organitzat per la Xarxa  d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL) el 17 de maig i en el grup 
de treball sobre Housing First impulsat per aquesta mateixa xarxa.

Hem continuat formant part del grup de treball d’habitatge i pobresa energètica de la 

relació a la situació de l’habitatge i la pobresa energètica a Catalunya.

Hem participat en el grup motor de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHlB).

Hem format 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.

També som membres de la Taula Sense Llar  de Badalona. 

BEN COMUNICATBEN COMUNICAT
En xarxa arribem més llunyEn xarxa arribem més lluny



 
Despeses Habitatge
• Llar Ronda      98.364,72€                 7,30%
• Llar Mambré  147.352,86€              10,94%
• Projecte Enllaç     55.429,30€                 4,12%
• Llars compartides         75.677,57€                 5,62%
• Cohabitatge  105.469,90€                    7,83%
• Gestió d’habitatge      864.385,28€              64,19%

Ingressos
• Prestació de serveis  1.181.384,99€ 67,2%
• Subvencions       440.329,42€ 25,0%
• Donatius privats       119.748,79€    6,8%
• Altres ingressos        17.689,08€     1,0%

Total ingressos   1.759.152,28€

Despeses
• Habitatge                  1.346.679,63€ 76,2%
• Inserció laboral         60.586,25€    4,3%
• Estructura       265.798,58€ 19,5%

Total despeses      1.673.064,46€

Hem ingressat 1.759.152,28€.  
Per altra banda  hem tingut 
una  despesa de 
1.673.064,46€  que s'ha 
destinat majoritàriament  
al programa d'Habitatge,  
però també  a Inserció 
laboral  i a l'estructura  
de l'entitat.

TRANSPARÈNCIA



AGRAÏMENT
Institucions públiques que han co�nançat les nostres activitats:
Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona

Institucions i empreses que han donat suport a les nostres activitats:
Caritas 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, 
Fundació Creatia, Fundació Puig-Corporació EXEA, Grupo Mémora, Villa Reyes, Seguros Catalana 
Occidente, Two Sarrià, Cementos Molins, Pirelli Neumáticos, Esade Fundación, Fundació AGBAR, 
Merchlinceo, G.J.M., Terasaki Electric Europe, Agefred, Velamen, Cafès Pont, RealtorGestion, Trac 
Rehabilitació d’Edi�cis, Fundació Accenture, Grupo Godó

Aquesta memòria ha estat possible gràcies al disseny voluntari de la Clara Maynés i el David Ramírez i les 
fotogra�es de Juanjo Monforte i Eloi Vidiella

Moltes gràcies a les persones propietàries i administracions de �nques que ens cedeixen o lloguen un 
habitatge

AGRAÏMENT



10 ANYS I SEGUIM...10 ANYS I SEGUIM...

Contacte
Fundació Privada Mambré 
C/Nàpols 133, 3er pis
08013 BARCELONA
93 3021981 

fmambre@fundaciomambre.org 
www.fundaciomambre.org
@FundacioMambre

Nous reptes 2018

Aquests 10 anys d’experiència ens han demostrat que només treballant en xarxa amb el major 
nombre d’actors possibles podem enfrontar el gran repte de l’accés a un habitatge digne dels 
col·lectius més vulnerables de la nostra societat.
Amb la intenció d’enfortir aquest treball en xarxa, especialment amb el sector privat (adminis-
tracions de �nques, immobiliàries, persones propietàries  d’habitatge...)  iniciem  la  campanya  
#totxanasolidaria.
A través d’aquesta campanya volem aconseguir 50 nous habitatges per dedicar a persones que 
es troben en una situació extrema de sense llar o d’alta vulnerabilitat social.


