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« el primer per la dignitat de  
les persones és l’habitatge.»
Francesc Borrell i Mas
Fundador i President d’Honor del Patronat

«FiBS m’ha ajudat a tirar endavant 
la meva vida i els meus fills, 
reajustant el lloguer del meu pis 
quan les circumstàncies eren 
adverses.»
Carolina Ruiz 
Llogatera

«estic molt contenta perquè veig a 
la meva mare contenta. Són molt 
carinyoses amb ella. el tracte és 
molt bo i els avis es senten felic,os! 
la fan sentir útil i necessària.»
Montse Martos 
Mare usuària de la Llar La Mercè
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FIBS es constituí l’any 1987 a suggeriment dels aleshores responsables de Caritas Diocesana de 
Barcelona, impulsada pel President d’Honor Francesc Borrell i Mas i altres familiars i amics, 
compromesa en la lluita per la justícia i el respecte a la dignitat d’aquí i ara per transcendent de 
totes les persones.

Després de constatar en les conclusions dels seus estudis de barris que el primer és disposar 
d’un habitatge adequat per fer realitat l’autonomia personal i un projecte de vida així com, quan 
cal, poder fer treball social efectiu, ha facilitat l’accés a la 
propietat d’HPO a més de 3.000 famílies per tot Catalunya.  

És entre el 2003/2006  que el Patronat observa que, en no 
poder continuar promovent HPO de regulació especial per 
raó de l’ augment del preu del sòl i dels costos de construcció, 
els beneficiaris o destinataris dels habitatges formaven part 
d’un altre segment social, que podia ser atès per altres actors.

És per això que el Patronat acordà enfortir i reorientar l’acció de Fundació cap a les promocions 
de lloguer protegit: avui FIBS disposa d’un parc d’habitatges de lloguer del voltant de 400 unitats. 
El rati d’ocupació es superior al 95 % en el conjunt de promocions, no obstant l’alta rotació en 
alguna d’elles.  La Fundació hi efectua una gestió de proximitat, atenta a qualsevol indicador de 
fragilitat econòmica, d’ alteració de convivència,  … i amb un manteniment preventiu de cada 
finca.

«...el primer és disposar d’un 
habitatge adequat per fer 
realitat l’autonomia personal 
i un projecte de vida així com, 
quan cal, poder fer treball 
social efectiu.«

És un privilegi presentar els Estats Financers auditats i la Memòria d’activitats de 
l’exercici 2014 de la Fundació Privada Família i Benestar Social -FIBS-, amb nova 
Imatge Corporativa i fent ús de la tecnologia possible, en compliment del principi bàsic 
de TRANSPARÈNCIA, que permeti als ciutadans, a les administracions i a altres entitats 
accedir a informació rellevant i  actualitzada, retre comptes i generar confiança.

M.01   presentació



Al mateix temps, FIBS des dels seus inicis s’ha preocupat d’acompanyar i d’acollir als veïns del 
barri Gòtic amb dificultats socials, econòmiques i de salut. Aquesta funció la porta a terme la 
Llar de la Mercé, generadora d’integració i de complicitats al 
propi  barri, en els seus quatre àmbits d’actuació: Serveis 
unitaris, Servei d’atenció a la fragilitat i a l’exclusió, Servei de 
centre de dia i Servei de residència assistida de Barcelona. 
És la voluntat de la FIBS, compartida per tots els professionals, 
avançar en el model d’Atenció Centrat en la Persona (ACP), 
és a dir, incorporar en l’atenció diària aquells motius que 
sostenen el desig de ser cuidat a casa: la confiança, l’afecte, l’entorn conegut i possibilitats de 
decidir en la quotidianitat.  A Llar la Mercè estem oberts a compartir el nostre treball, amb tots 
aquells que desitgen conèixer una altra manera d’acompanyar el procés d’envelliment.

En nom del Patronat de la Fundació volem  deixar constància de la tasca esforçada i comprome-
sa de l’equip de la Fundació i agrair-ho de tot cor, encoratjant a aprofundir i millorar  aquest 
projecte compartit. El nostre  reconeixement  també  als voluntaris, socis i amics i a les adminis-
tracions més properes i als seus responsables per les facilitats d’interlocució i orientació. Tots 
ells  ens ajuden a avançar en el nostre compromís amb el país.

Josep-Maria Gasol  Alfons Thió
President                      Gerent

FIBS ha acordat, així mateix, facilitar amb una renda més assequible, un màxim d’un 10 % dels 
habitatges de cada promoció a entitats de reconeguda trajectòria en el camp de l’acció social a 
persones o famílies en situació de vulnerabilitat  i/o risc d’exclusió social. 

La Fundació Privada Família i Benestar Social té el ferm compromís de mantenir els habitatges 
protegits de lloguer dins del sector social més enllà del seu termini de qualificació  legal, que, dit 
sigui de pas,  potser hauria de ser més prolongat a fi de disposar d’un parc protegit creixent i 
estable .

Hem de deixar constància, tanmateix, que aquesta crisi tan dura i duradora també ha trucat a la 
nostra porta, en un doble sentit:  pel que fa als actius que encara ens resten en poblacions sen-
se demanda per més que les condicions i fórmules es flexibilitzin al màxim, i, sobretot i el més 
preocupant amb caràcter general, perquè s’han retirat totes les ajudes públiques per a noves 
promocions de lloguer social, sense que es compti amb cap sistema alternatiu mitjanament 
estructurat i amb una àmplia capacitat de resposta.  

Conscients d’aquest repte, i sense haver arribat als extrems de necessitat d’avui, l’any 2003 vam 
promoure l’entitat COHABITAC que agrupa fundacions privades sense ànim de lucre, que al llarg 
de la seva existència han construït més de 10.000 habitatges socials.  

Tot i així, fins i tot Amnistia Internacional en un recent Informe s’ha fet ressò de l’insignificant 
percentatge al nostre país d’habitatges protegits que assegurin el necessari equilibri entre el cost 
de l’habitatge i els ingressos familiars.   

I no només són alarmants els desallotjaments per causa d’execucions hipotecàries, sinó potser 
encara més ho són els desnonaments per no poder fer front les rendes baixes i les persones i 
famílies sense recursos ni al preu d’un lloguer!

«FiBS des dels seus inicis s’ha 
preocupat d’acompanyar i 
d’acollir als veïns del barri 
Gòtic amb dificultats socials, 
econòmiques i de salut.««



Som una entitat privada sense ànim de lucre que 
des de 1987 treballa per a persones de totes les 
edats, per tal de fer possible el seu projecte de 
vida, mitjançant l’accés a un habitatge assequible i 
la prestació de serveis per a la gent gran.

M.02   Què i com ho hem fet

El nostre objectiu social és facilitar acolliment, 
mitjançant un treball en xarxa que ens ha permès des 
de l’any 1987, realitzar actuacions en aquest camp:

1987/1991

12 préstecs  
de la Fundació a persones i famílies per accedir  
o mantenir un habitatge de segona mà.

1989

Compra de l’edifici del carrer Rull núm. 1, 
que serà la seu social del Grup, i es destinarà a la 
Llar la Mercè.

1991

Inauguració de la Llar la Mercè,  
Residència i Centre de Dia  
al barri Gòtic de Barcelona.

1991/2014

40 Municipis

22 Comarques

3.000  
habitatges

D’aquests, 463 resten en 
mans de la Fundació com a 
pisos de lloguer i són 
gestionats i administrats 
directament en qualitat de 
lloguer assequible.



Al llarg d’aquests anys, la Fundació ha establert diferents convenis amb  
l’Ajuntament i la Generalitat i altres Fundacions i Entitats, per promoure un treball 
en xarxa, que a dia d’avui ha permès arribar a moltes persones.

ElS ACoRdS MéS SiGniFiCATS  
Al llARG d’AquESTS AnyS hAn ESTAT:

1991
Des dels seus inicis la Llar la Mercè treballa en xarxa amb tots 
els serveis socials i sanitaris de les administracions, havent 
esdevingut un equipament de promoció privada al servei 
públic de referència al Barri Gòtic.

2003/2008
FIBS promou la constitució de l’associació COHABITAC, junt 
amb les fundacions que més treballen des de l’àmbit privat 
sense ànim de lucre, amb la finalitat de ser més eficaços en la 
consecució dels objectius fundacionals: 
> oCTuBRE dE 2003 Signatura d’un conveni entre l’INCASÒL 
i COHABITAC, per facilitar sòl per la promoció de pisos socials 
de lloguer. 
> SETEMBRE dE 2008 Signatura d’un segon conveni amb 
l’INCASÒL per facilitar sòl per la promoció d’habitatges socials.

2012
> MARç Signatura d’un conveni amb 
Caritas Diocesana de Barcelona, per a 
la col·laboració per a la cessió de tres 
habitatges per facilitar l’accés a 
persones amb especials necessitats 
d’atenció. Fins al 2014, són 20 els 
habitatges concertats.

2014
> dESEMBRE La Fundació 
MARIANAO es fa càrrec de dues cases 
del carrer Miquel de Sant Boi de 
Llobregat, propietat de FIBS, per a 
finalitats socials amb persones en risc 
d’exclusió.



Les activitats de la Fundació Família i Benestar Social 
durant aquest exercici han estat centrades en la promoció 
d’habitatges de protecció social i els serveis adreçats a gent 
gran del districte de Ciutat Vella de Barcelona.

M.03   les nostres xifres

promoció habitatges socials

Als inicis del 2014 es van lliurar les següents promocions:

       

Durant aquest exercici s’han lliurat habitatges de promocions 
acabades en anys anteriors.

L’any 2014 no s’han iniciat noves promocions, hem gestionat els 
lloguers que tenim per habitatges de lloguer i habitatges que 
estan en règim de venda i que es destinen a lloguer amb opció 
de compra.

       

15  
habitatges per a la venda
Vallirana - Sant Mateu

82  
habitatges
Hospitalet de Llobregat

98,82%  
dels ingressos són 
d’activitat fundacional

32  
de venda

50  
de lloguer

Els habitatges amb Protecció oficial lliurats van destinats 
a famílies o persones que compleixen els requisits exigits 
per la legislació que els regula o també d’altres que fixen 
els ajuntaments si ho creuen necessari.



habitatges de lloguer Serveis a l’habitatge

Per la greu crisi econòmica que estem patint, moltes famílies tenen greus 
dificultats per fer front al pagament del lloguer. Per fer front a aquesta situació, 
les administracions estatals, autonòmiques i locals han posat en marxa diversos 
programes d’ajudes per el pagament del lloguer. La diversitat i complexitat és tal, 
que molts usuaris que hi tindrien dret es perden.

Per això hem iniciat un programa d’informació i orientació  
de les ajudes al pagament del lloguer.

12  

La Fundació disposa també d’un programa que, en col·laboració amb els serveis 
socials municipals, permet aplicar un lloguer reduït de forma temporal.

10

463 
Habitatges gestionats

Durant l’any 2014 FIBS ha continuat impulsant 
el programa d’habitatge de lloguer a preu 
assequible, iniciat l’any 2000.

Dins del programa de lloguer mereix especial 
atenció el programa per a joves, per facilitar-
los el primer accés a l’habitatge.

Cal destacar també l’increment dels habitatges 
cedits, en condicions avantatjoses, a entitats 
que els utilitzaran com habitatges d’inclusió. 
Aquest programa, iniciat el 2012 amb  
3 habitatges ha arribat ja a la xifra de  
18 habitatges.

  PoBlACió

 190  Barcelona

 50  Hospitalet de Llobregat

 95  Gavà

 24  Vilafranca

 21  Solsona

 31  Guissona

 4  Palau-saverdera

 32  Reus

 3  Santa Coloma Q

 3  Sant Pere torelló

 5  Torelló

 2  Bagà

Famílies s’han beneficiat 
del programa

Famílies s’han beneficiat 
del programa



Centre de dia per a gent gran la Mercè

Els serveis diürns de la Llar La Mercè estan ubicats en els baixos del carrer Rull n. 1, del barri Gòtic 
de Barcelona. Comparteixen infraestructures, professionals i serveis amb la residència.

L’any 2014 s’han realitzat petites reformes de condicionament i manteniment d’espais. Gràcies a  
la col·laboració dels veïns del barri s’han anat mantenint les millores realitzades l’any anterior en 
relació als finestrals i l’il·luminació d’aquests.

Servei de dutxes

El centre de dia La Mercè ofereix un servei de 
dutxes. Tots els usuaris del servei de dutxa són 
derivats pels Serveis Socials del barri, i es 
desenvolupa un pla de treball en col·laboració amb 
el Servei d’Atenció Domiciliària corresponent.

280 m2 
Superfície

16/18 
Interval Usuaris

10 
Usuaris

9/10 dones
7/8  homes

1 dona
9 homes

3.646 
Estades

402 
Serveis dutxes

83,70 anys 
Edat mitjana

71,25 anys 
Edat mitjana

100% 
Veïns Barri Gòtic

100% 
Veïns Barri Gòtic

Usuaris amb  
problemàtica social

Baixes  
del servei  
2014

Altes  
del servei  
2014

Usuaris amb  
deteriorament cognitiu

38% 

62% 

ESPAiS i SERvEiS CEnTRE dE diA

• Espai de convivència

• Espai activitats audiovisuals i psicomotricitat

• Espais d’activitats i tallers

• Dutxa assistida + wx

• Lavabos (1 per dones i 1 per homes)

• Office

• Espai professional (reunions, entrevistes...)

• Zona d’infermeria

• Despatx direcció

ESPAiS i SERvEiS CoMPARTiTS

• Menjador

• Cuina i rebost

• Sala de bugaderia

• Terrassa

3 Usuaris 

2 Usuaris 



25 
Places

16 
Dones

9 
Homes

4 
Baixes

3
Baixes  
per defunció

1
Baixa per trasllat  
a un altre centre

3 
Altes

2
Altes usuaris 
Centre de Dia

1
Altres

residència llar la Mercè

La totalitat de les places que disposa la residència Llar La Mercè estan concertades 
amb la Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP) del 
Departament d’Accio Cívica i Ciutadania.

Durant l’any 2014 s’ha portat a terme la substitució de les balconeres de la 2a i 3a 
planta, així com el pintat de la part externa dels porticons. També s’han modificat 
alguns espais de la residència, creant una sala d’estar a la 3a planta i un nou despatx  
a la 4a planta.

L’octubre del 2014 s’ha iniciat el projecte d’Atenció Centrada en la persona (ACP), 
organitzat per FEATE i Fundació Alzheimer Catalunya. El projecte té una durada  
de 18 mesos.



M.04   Memòria econòmica

Balanc,   En MILERS D’EuROS

Compte de resultats
En MILERS D’EuROS

299 € 

ACTiu 31/12/2014

dESPESES

inGRESSoS

RESulTAT ExPloTACió

RESulTAT FinAnCER

RESulTAT ABAnS d’iMPoSToS

PASSiu 31/12/2014

Actiu no corrent 29.443

Actiu corrent 22.966

ToTAl 52.409

Ingressos financers 8 €

Despeses financeres 584 €

Patrimoni net 10.207

Passiu no corrent 37.901

Passiu corrent 4.301

ToTAl 52.409

726€
Personal  

i Seguretat Social

3.429€
Despeses  
explotació

431€
Amortitzacions

4.586 €  
Total despeses

5.461 €  
Total ingressos

875 €  

-576 €  

5.092€
Per activitat  

pròpia

364€
Subvencions  
i donacions

5€
Altres

 COMPTES AuDITATS PER FORnÉS, SALAS & ASOCIADOS, AuDITORES S.L.



   Elaboració d’un Programa propi de 
formació que correspongui a les 
necessitats del servei.

   Desenvolupament del Programa 
d’atenció integrada entre els Serveis 
Diürns i l’Àrea Bàsica de Salut.

   Projecte de Servei d’Atenció a la 
Fragilitat, Vulnerabilitat i Exclusió Social, 
SAFES, en conveni amb l’Àrea de Qualitat 
de Vida, Esports i Igualtat de 
l’Ajuntament de Barcelona. Conveni de 
col·laboració 2015-2016.

   Desenvolupament del Programa 
d’intercanvi intergeneracional entre el 
Centre de Dia i el centre Compartir, 
adreçat a atendre infants de 3 a 18 anys 
del barri, amb l’escola Sant Felip neri.

   Desenvolupament del Programa de 
voluntariat. Incorporant el voluntariat de 
forma regular i estructurada als projectes 
de la Fundació.

   Desenvolupament del Programa de 
dinamització comunitària i relacions  
amb l’entorn del barri.

   Desenvolupament del Programa de 
col·laboració amb l’Associació de 
Terapeutes de Reiki de Barcelona.

   Desenvolupament del Programa 
«Ajuda’ns a ajudar», cercant de forma 
professionalitzada col·laboradors i 
patrocinadors d’alguna de les activitats i 
projectes que emprèn la Fundació.

   Potenciar el Programa de Captació de 
Recursos (Fundraising).

   Aplicació de la nova imatge corporativa 
ja dissenyada a tots els documents i 
activitats de la Fundació.

   Aplicació de la nova imatge corporativa.

   Actualitzar i ampliar tota la informació i 
Memòria d’activitats de la Fundació a les 
xarxes d’Internet, amb nou portal web 
que reflecteixi la nostra realitat actual i 
els enllaços amb els usuaris de la xarxa.

Tota la nostra activitat està guiada per un alt sentit de 
responsabilitat i justícia social, una visió dels esdeveniment 
que ens permet avançar-nos des d’un enfocament 
professional a les necessitats, i el respecte i la tolerància 
envers les diferents particularitats de les que fem un 
acompanyament vital quan es necessita.

M.05   objectius 2015

objectius generals



llar la Mercè

   Signatura Conveni SAFES de col·laboració 
Ajuntament de Barcelona 
oBJECTiu: Subvencionar usuaris del Centre de dia sense recursos, que, 
necessitant-ne els serveis, no es poden acollir als beneficis de la Llei de 
la Dependència.

   Projecte Centre de dia virtual 
Programa específic 
oBJECTiu: Aplicar altres projectes existents (tauletes digitals) a persones 
soles, amb mobilitat limitada, sense relacions familiars i sense recursos. 
Aplicable també a usuaris del Centre de dia per a ús en dies «foscos» 
(caps de setmana i festius).

treball en xarxa

   Estendre la col·laboració, tal com la tenim establerta amb Caritas, a 
d’altres Fundacions amb necessitat d’habitatge a persones/famílies 
sense sostre i sense recursos.

   Adaptar nous sistemes de donar sostre als «sense sostre» (Housing 
First, Chez-moi d’abord) per aplicar al nostre territori i concertar ajusts 
econòmics que ho facin possible.

   Sol·licitar l’entrada de COHABITAC a la Taula del Tercer Sector.

pisos de lloguer

   Reconeixement per part de la 
Generalitat de Catalunya com a 
Entitat Col·laboradora en 
l’administració i concessió d’ajuts al 
pagament del lloguer.

   Potenciar la nostra pròpia capacitat 
de gestió de promocions de lloguer, 
oferint els nostres serveis a altres 
administracions o entitats sense 
afany de lucre.

noves promocions 
d’habitatges

   Promoció de 30 pisos socials de 
venda al barri Sanfeliu de  
l’Hospitalet de Llobregat.

   Participar al Concurs d’adjudicació 
de projectes de pisos de lloguer 
social a Fundacions sense ànim de 
lucre (Projecte 100 x 1.000). 
Ajuntament de Barcelona 



M.06   Col.labadors  
   i acreditacions

Col.laboracions

acreditacions




