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ESSENCIAL

l’habitatge és essencial per a la vida
El 2020, amb la irrupció de la pandèmia de la Covid-19, ha estat per a tothom un
any extraordinàriament diferent i ens ha obligat a adaptacions ràpides en el
desenvolupament de la nostra tasca. Una pandèmia que ha comportat
confinament a casa i crisi; una crisi que ha afectat especialment a les persones
més vulnerables i ha augmentat les xifres de sensellarisme, alhora que ha posat
encara més en evidència que l’habitatge és essencial per a la vida.
En aquest context, a Mambré hem continuat enfrontant el repte de garantir
habitatge digne i segur a les persones sense llar amb creativitat, empatia i les
reorganitzacions necessàries per garantir la salut del personal de l’entitat i de les
persones ateses. Així, sempre en xarxa amb altres entitats socials, hem posat en
marxa 44 nous habitatges. Finalitzem 2020, doncs, amb una borsa de 304
habitatges que han allotjat a 868 persones. En relació a la inserció laboral s’ha
pogut aconseguir 42 contractes malgrat les restriccions.
La incorporació d’estratègies de compra mitjançant el tanteig i retracte, i de
lloguer d’habitatges per rehabilitar a través del Fons de Rehabilitació han fet
possible aquest increment.
Aquests resultats i èxits no haurien estat possibles sense la implicació activa i
compromesa de tot el personal de Mambré. A totes elles i ells, moltes gràcies.
Així mateix, agraïm també la col·laboració a les entitats social amb qui fem xarxa
i a tots els propietaris i propietàries que ens cedeixen habitatges per continuar
exercint la nostra funció social.

%

Persones
Ateses

868 en habitatge
93 al SIL
De les quals 22% dones,
0,1% no binari i 77% homes

L’ANY
EN XIFRES

Habitatge

304 Recursos residencials gestionats
203.606 Nits d’allotjament
38 Pisos rehabilitats des de 2018
17 Pisos comprats (TIR)*

SIL
42 Contractes laborals
11 Empreses contactades
50 Ofertes gestionades

Equip

21 Professionals
4 Voluntaris
11 Empreses participants
campanya de Nadal

*Dret de Tanteig i Retracte

VISIÓ, MISSIÓ, VALORS
La Fundació

La nostra visió

La nostra missió

Els nostres valors

Mambré neix

Ser reconeguts

Oferim serveis

· Dignitat

l’any 2007 de la

a la societat com

d’habitatge digne

· Servei

mà d’Arrels

a entitat de

a les entitats que

· Flexibilitat

Fundació, Assís

referència en

porten a terme

· Innovació

Centre

l’oferiment

un pla de

· Treball en xarxa

d’Acollida, la

d’habitatge digne,

reinserció social

Companyia de les

amb excel.lència

integral per a

Filles de la

en la seva gestió

tota persona

Caritat i l’Orde

i servei.

sense llar.

Hospitalari de
Sant Joan de
Déu, entitats
socials dedicades
a l’atenció a
persones sense
llar.

Llar Ronda

Adreçat a persones
sense llar que reben
acompanyament social
per part d’alguna de les
Entitats amb les que
Mambré treballa
estretament.
27 places d’allotjament
46 persones residents
7.759 nits d’allotjament

Llar Mambré

Recurs residencial
d’urgència, per a estades
temporals en habitacions
amb bany.

Enllaç

Per a persones
excarcerades o privades
de llibertat en situació
d’exclusió social.
14 entitats que treballem
en xarxa
4 habitatges
31 persones ateses
4.684 nits d’allotjament

Llars
Compartides

Adreçat a persones soles
en procés d’inclusió social.

Cohabitatge

Gestió
d’habitatge
extern

Per a persones sense llar al
final del seu procés d’inclusió
social. Ja han recuperat la
plena autonomia personal
i social, però continuen en
situació de vulnerabilitat
degut a ingressos precaris
que no els permeten accedir
al mercat privat d’habitatge.

Facilita l’accés a un habitatge
digne a persones en risc
d’exclusió a través del treball
en xarxa amb les entitats
socials que les atenen.
15 entitats participants
198 habitatges
385 persones ateses
98.766 nits d’allotjament

85 habitatges
292 persones ateses
74.513 nits d’allotjament

Servei d’Inserció
Laboral (SIL)

13 habitatges
64 persones ateses
12.445 nits d’allotjament

22 places d’allotjament
50 persones allotjades
5.439 nits d’allotjament

El
programes
de
Mambré

TREBALLEM

CADA DIA
PER ACONSEGUIR

MÉS NITS

Oferim a les persones en
situació de sensellar que
atenem, orientació
professional, formació i
assessorament per a la
recerca de feina. Alhora, des
del programa d’Intermediació
amb Empreses oferim
diferents possibilitats de
col·laboració destinades a la
inserció laboral.
93 persones ateses
11 empreses contactades
42 contractacions

Formem part de la Xarxa d’Atenció a les
Persones Sense Llar de Barcelona (XAPSLL),
amb la participació al grup de treball sobre
habitatge i a la plenària.
Hem continuat formant part del Grup de
Treball del dret a l’habitatge i energia de
la Taula del Tercer Sector Social.
Hem participat en la Comissió permanent i
a diversos grups de treball de la Xarxa
d’Habitatge d’Inclusió de Barcelona.
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 i de la Coordinadora de
Fundacions d’Habitatge Social (Cohabitac)

INGRESSOS
i DESPESES

2020
Ingressos
Prestació de serveis
Subvencions
Donatius privats
Altres ingressos

1.769.832,89 €
775.693,94 €
203.487,94 €
29.623,01 €
2.778.637,78 €

63,69%
27,92%
7,32%
1,07%
100,00%

Habitatge
Inserció laboral
Estructura

2.222.599,03 €
58.761,13 €
440.897,85 €
2.722.258,01 €

81,64%
2,16%
16,20%
100,00%

Resultat

56.379,77 €

Despeses

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

89.694,87 €
200.173,46 €
65.453,27 €
150.059,80 €
546.642,50 €
1.170.575,13 €
2.222.599,03 €

4,04%
9,01%
2,94%
6,75%
24,59%
52,67%
100,00%

AGRAÏMENTS
Institucions públiques que
han co-finançat les nostres
activitats:
Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona
i Ajuntament
de Barcelona

Institucions i empreses
que ens han donat suport:
Càritas Diocesana de Barcelona, Fundació La Caixa,
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, Villa Reyes, Fundació Naturgy,
Seguros Catalana Occidente, Two Sarrià, Cementos Molins,
Esade Fundación, Fundació AGBAR, Merchlinceo,
Agefred, Cafès Pont i Grupo Godó.

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

Aquesta memòria ha estat possible
gràcies al disseny voluntari de la
Clara Maynés i el David
Ramírez.
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Entrem a una nova dècada per un camí ple d’incerteses que ens fa preveure que el
dret a l’habitatge seguirà sent una lluita...
En el marc de les finalitats fonamentals de Mambré, iniciem una nova etapa que
suposarà el desenvolupament de noves sinèrgies entre les administracions públiques
i la xarxa d’entitats que és Mambré. Aquestes sinèrgies es basen en l’impuls de noves
metodologies que permeten la mobilització d’habitatge buit cap a finalitats socials, i
l’oferiment d’una atenció social integral posant la persona al centre.
Aquest camí cap a l’eradicació de les desigualtats i la bretxa social requereix de tots
els suports i implicacions possibles i el continuarem fent al costat de les persones,
entitats socials, propietaris i propietàries de pisos, administracions públiques i
empreses que confien en nosaltres.
Participa, col·labora...
Enlairem-nos junts cap al 2021!

