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La informació financera d’aquesta Memòria de l’exercici 2015 prové dels
Comptes Anuals auditats i en resulta una reforçada fortalesa del Balanç.
Els principis d’eficiència i de proximitat en la gestió, atenció privilegiada
a situacions de vulnerabilitat de beneficiaris, transparència en tota l’actuació i ferm compromís per avançar i aprofundir en les finalitats fundacionals són guia del patronat i del personal de la Fundació Família i
Benestar Social (FIBS).
S’està treballant intensament per poder portar a la pràctica les fórmules
legals i financeres més flexibles per adjudicar els actius immobiliaris que
encara resten en poblacions sense demanda acreditada.
Ha quedat tot a punt per a reprendre el 2016 la fase-2 del sector Sanfeliu,
a L’Hospitalet de Llobregat: 30 habitatges de venda a preu protegit.

El més preocupant amb caràcter general, segons resulta de les prioritats fixades tant a l’Estat
com a Catalunya pels propers anys, continua essent la retirada de quasi totes les ajudes públiques per a noves promocions de lloguer assequible (preu públic), sense que es compti, d’altra
banda, amb cap sistema alternatiu mitjanament estructurat i amb una àmplia capacitat de
resposta.
Si es vol fer realitat el dret bàsic d’accés a l’habitatge per a la més àmplia majoria de persones i
llars i que els joves puguin prendre les regnes del seu pla de futur, sense menystenir el règim de
propietat, cal treballar per aconseguir l’objectiu de que un 15% del parc d’habitatge sigui de lloguer
assequible/social, això és, multiplicar per vuit l’actual, i que sigui estable, creixent i intergeneracional: això és realitzable si les administracions, les entitats financeres, els inversors amb ànim de
lucre reduït i els promotors socials sumem esforços i recursos.
Cal determinació política, establir les partides pressupostàries suficients –concepte d’inversió i
no de despesa– i treballar amb decisió en tots els fronts: Rehabilitant, Convertint –mai és tard
del tot– un percentatge significatiu d’habitatge encara buit (SAREB i entitats financeres) en parc
de lloguer assequible/social de llarga durada, Exercint drets de preferent adquisició, però sobretot, fent noves promocions.
FIBS va promoure la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (COHABITAC) que integra
diverses fundacions sense ànim de lucre que treballen per donar sostre.
A fi que entitats com les de COHABITAC puguin pensar en noves promocions, FIBS ha elaborat
un estudi del que es conclou que: en un sòl municipal aportat en dret de superfície i un finançament tripartit (20 % aportat pel promotor, 40 % provinent d’un crèdit amb garantia hipotecària,
40 % aportat per una administració pública o inversor amb ànim de lucre reduït, quantitat aquesta que es retorna en forma de cànon amb rendiment financer inclòs en el transcurs de la durada
del dret de superfície) és possible tirar endavant noves promocions necessàries de lloguer assequible/protegit.

Cal concentrar aquests missatges i trobar altaveus que se’n facin ressò.
Així COHABITAC va sol·licitar ser entitat sòcia de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya, en el marc de la XXXVII Assemblea General celebrada el 16 de juliol de 2015, i hi fou
admesa per unanimitat dels presents. En aquesta gran TAULA COHABITAC s’hi vol asseure per
sumar-se als plantejaments, propostes i projectes factibles per fer front als greus problemes dels
col·lectius representats i els seus beneficiaris, d’acord amb el fi que es desitja satisfer: el bé públic.
FIBS també ha estat admesa com entitat sòcia de l’Associació de Gestors de Polítiques Socials
d’Habitatge de Catalunya (GHS), que integra els més importants gestors, públics i privats, d’habitatge social a Catalunya.
En la línia de posar en valor tots els seus actius, FIBS i Fundació Marianao han acordat el conveni de col·laboració consistent en la cessió per part de FIBS de dues cases colindants i els seus
horts al barri de Marianao de Sant Boi de Llobregat a la Fundació Marianao a canvi de “masoveria” i de la determinació d’unes finalitats, objectius i beneficiaris.
Pel que fa a la Llar la Mercé, el patronat de FIBS ha conegut i aprovat el Pla estratègic 2015-2020
dels Serveis diürns de continuïtat assistencial. L’objectiu es posicionar-se com a Punt gerontològic del Gòtic, atents al procés d’envelliment que no està marcat només per l’edat, sinó pels
condicionaments socials, econòmics, d’habitatge i de salut. Que ens identifiquin així ens permetrà ser punt d’unió i de coordinació entre els diferents serveis i suports amb que compta cada
persona, amb una atenció sòcio-sanitària integrada o de portes giratòries.
Un any més en nom del Patronat de la Fundació volem agrair de tot cor la tasca esforçada i compromesa de l’equip de la Fundació. El nostre reconeixement també als voluntaris, socis i amics i a
les administracions més properes i als seus responsables per les facilitats d’interlocució i d’orientació. Tots ells ens ajuden a reafirmar-nos en el nostre compromís amb cada persona beneficiària.
Josep-Maria Gasol

Alfons Thió

President

Gerent

M.01
Habitatge

Amb la crisi econòmica, en els plans d’habitatge estatal i de Catalunya, s’han suprimit
quasi totes les ajudes per a la promoció d’habitatge de lloguer. Aquest fet, sumat a la
restricció creditícia ha fet que, tot i ser un clam la imperiosa necessitat d’incrementar
el parc de lloguer d’habitatges de preu assequible, hagi estat impossible tirar endavant
noves promocions.
El 2015 COHABITAC (Associació de Fundacions promotores d’habitatge social), de la
que FIBS en va ser impulsora i en té la presidència, va ser admesa com a nova entitat
membre de la Taula del Tercer Sector Social.
FIBS ha estat també admesa con entitat sòcia a l’Associació de Gestors de Polítiques
Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS)

89,33%

dels ingressos són
d’activitat fundacional

Programa habitatge
de lloguer social
Aquest 2015 hem continuat impulsant el programa de lloguer
social cedint en condicions avantatjoses nous habitatges a
entitats que els utilitzaran per a persones i famílies en risc
d’exclusió social.
A aquest programa FIBS hi té destinats 23 habitatges i 1 local
amb convenis signats amb 7 entitats del que se’n beneficien
60 persones.

461

941

23

216

Habitatges gestionats

Persones beneficiaries


habitatges per a persones
en risc d’exclusió social

habitatges
per a joves

Serveis a l’habitatge
El 2015, amb tres anys de retard, el Ministerio de Fomento va posar en marxa les ajudes al
pagament del lloguer contemplades en el Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas,
la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
Les famílies amb dificultats al pagament del lloguer poden accedir a aquesta ajuda o a
algunes de les que tenen establertes la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona.
A la fundació hem continuat amb el programa d’informació i orientació als nostres
arrendataris.
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Famílies s’han beneficiat
del programa

També hem donat continuïtat al programa que, en col·laboració amb els serveis socials
municipals, permet aplicar un lloguer reduït de forma temporal.
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Famílies s’han beneficiat
del programa

Promoció
habitatges social
Després de tres anys d’aturada, per la
crisi del sector immobiliari, hem pogut
reprendre l’activitat promotora.
El 2015 s’ha completat la
comercialització de la fase-2 de la
promoció de Sanfeliu de l’Hospitalet
de Llobregat consistent en 30
habitatges de 2 i 3 dormitoris,
esperant poder iniciar obres a
principis del 2016.

1991/2015

3.000

habitatges

40 Municipis
22 Comarques

La Llar la Mercè és una entitat totalment integrada en el Gòtic de Barcelona,
que treballa en xarxa amb els serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona
i amb els serveis sanitaris del barri. Amb tots ells fem una tasca de prevenció i
acompanyament de veïns del barri amb dificultats socials, econòmiques i de salut.
A la Llar la Mercè, proporcionem un tracte directe i personal, amb un model
d’atenció centrat en la persona i potenciem actituds positives, interaccionant
amb calidesa, suport, respecte, acceptació, reconeixement, autenticitat i alegria.

M.02
Llar la Mercè

Hem estat pioners dintre del sector en l’atenció centrada en la persona
i actualment som un dels centres pilot que pren part en un projecte liderat per la
Fundació Alzheimer Catalunya, de treball amb persones amb demància. També
mantenim acords de formació i col·laboració
amb la Universistat Abad Oliva i l’Escola d’ArtTeràpia. Així mateix,
som un centre obert a compartir el nostre treball, amb tots aquells
que desitgen conèixer una altra manera d’acompanyar el procés d’envelliment.
Llar la Mercè, que vol esdevenir el centre gerontològic del barri Gòtic,
ha desenvolupat dos àmbits que conformen un contínuum assistencial:

Serveis
diürns

Servei de
residència assistida

Serveis diürns
Els serveis diürns consten de dos serveis de continuïtat
assistencial.
• El servei d’atenció a la fragilitat i l’exclusió social (SAFES)
per atendre a persones sense grau de dependència però
que requereixen de suport social per prevenir i revertir
situacions d’exclusió social.
• Servei de centre de dia per a persones majors de 65 anys
amb un grau de dependència reconegut.

Programes posats en marxa el 2015

3.923
Estades

18

Interval Usuaris

8 homes

10 dones

72,54 anys
Edat mitjana

Usuaris amb
problemàtica social

Carmen García

55%

• P
 rograma d’intercanvi intergeneracional amb el centre
Compartir adreçat a atendre infants del barri.
• Programa de voluntariat per a les sortides i activitats.
• P
 rograma de col·laboració amb l’Associació de terapeutes
de Reiki de Barcelona.
• Programa beques-sopar.

«Mi madre lleva tres años en el centro de día. Va muy
contenta. El trato es muy profesional y humano y el
ambiente muy familiar. Siempre estan pendientes de ella
y establecen muy buena comunicación con la familia,
caulquier incidente o cambio de ánimo lo comunican
enseguida. Los ejercicios y clases para mejorar su calidad
de vida y memoria le son muy útiles.»

Usuaris amb
deteriorament cognitiu

45%

Servei de residència assistida
A la Llar la Mercè estem en ple procés d’implantació del
model d’Atenció Centrada en la Persona, projecte impulsat
per FEATE amb la supervisió de la Fundació Alzheimer
Catalunya.
El 2015 gràcies a l’aportació de mecenes i col·laboradors ha
estat possible realitzar les següents millores i adquisició de
material:
• Col·locació de nou paviment i pintat de la tercera planta.
• Adquisició de 18 llits articulats.
• Cobrellits i roba de llit.
• Substitució de les persianes venecianes.
• Col·locació d’un nou tendal al terrat.

Programes i convenis posats en marxa el 2015
• Programa intergeneracional en col·laboració amb l’Escola de
Sant Felip Neri. Entre altres activitats, dins d’aquest programa
hi ha la creació d’un conte viatger entre l’escola i la residència.
• P
 rograma Trixi-amic. Conveni de col·laboració amb l’empresa
Trixi per servei d’acompanyament a visites mèdiques
i passejades pel barri.
• Copromotors del taller «Aprendre a Cuidar» juntament amb els serveis
socials del barri Gòtic per a facilitar la integració laboral de persones
adultes amb escassa formació.
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Places

9
homes

16
dones

Grau
de dependència

76%

Usuaris
amb Grau II

24%

Usuaris
amb Grau III

Pensió
rebuda

36%

Reben pensió no
contributiva (PNC)

64%

Reben altres
pensions

Compte de resultats
en milers d’euros

Com obtenim
els nostres ingressos

ingressos 31/12/2015

Prestació de serveis
Sub. i altres ingressos a l’explotació
Ingressos financers
Donacions
TOTAL

3.695
398
10
210
4.313

Despeses personal

Els comptes clars

Fons
privats

2.626
713

3,1%

Despeses financeres

389

Donacions

Amortitzacions

431

TOTAL

M.03

14,9%
85,1%

despeses 31/12/2015

Compres i altres despeses explotació

Fons
públics

Romanent

4,3%

77,7%

Altres ingressos

Prestació de serveis

4.159
154

Balanc,

Línies d’activitat

en milers d’euros

17%

actiu 31/12/2015

Llar la Mercè

Actiu no corrent

29.211

Actiu corrent

21.965

TOTAL

51.176

PASSIU 31/12/2015

Patrimoni net

11.639

Passiu no corrent

34.597

Passiu corrent
TOTAL

4.940
51.176

comptes auditats per Fornés, Salas & Asociados, Auditores S.L.

29,3%
Habitatge de
lloguer social

53,6%
Promoció
habitatge social

Llar la Mercè
P
 rograma SAFES
Atès l’elevat nombre de persones susceptibles d’utilitzar
el servei, ampliar-ne la capacitat fins a 10 usuaris.
P
 rojecte Connectats i Vinculats
P
 rojecte ACP.
Finalitzar l’implementació del model ACP i la seva valoració.
P
 rojecte intergeneracional.
Continuar el projecte amb l’Escola Sant Felip Neri.

M.04

Objectius 2016

O
 bres
Remodelació de la segona planta: modificació de dutxes i lavabos
per adaptar-los a les noves necessitats; canvi de paviment i pintat.

Habitatge
E stendre la col·laboració amb altres fundacions i entitats
necessitades d’habitatge per a persones en risc d’exclusió social.
P
 osada en marxa de la promoció de 30 habitatges HPO
a l’Hospitalet de LLobregat.

Treball en xarxa

M.05

Col.labadors
   i acreditacions

Col.laboradors

Anna Pons
Fotògraf

Acreditacions

