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Com cada exercici, la informació financera d’aquesta Memòria de
l’exercici 2016 resulta dels seus Comptes Anuals auditats.
La Fundació Família i Benestar Social (FIBS), tot i la crisi que ha afectat
de forma intensa i duradora el sector immobiliari, amb depreciacions
importants dels seus actius “motxilla”, no només ha cobert aquestes
depreciacions sinó que ha anat augmentant la seva solidesa financera,
disposant d’un considerable patrimoni net, que la reforça i li dona
confiança i independència.
El patronat de la Fundació, en la mateixa sessió que els comptes anuals, ha aprovat el Protocol intern de prevenció i gestió de riscos penals,
preparat durant l’exercici 2016, i que té com efecte colateral la millora
dels processos i la seva eficiència i equitat.

Pel que fa a l’activitat ordinària, ja és a punt de finalitzar la fase-2 del sector Sanfeliu, a L’Hospitalet
de Llobregat: 30 habitatges de venda a preu protegit i tots ja adjudicats. S’estan avaluant nous
projectes.

empreses que tenen com centre el déu diner”. Una responsabilitat social primordial de l’empresa es
satisfer aquell salari suficient que permeti a cada persona “créixer socialment i professional”, i
desterrant tant com sigui possible l’angoixa de la precarietat.

A l’Estat espanyol l’any 2015 només es van promoure 4.500 habitatges de lloguer social; a França
se‘n construeixen anualment 110.000, amb un parc total ja de 4.5 milions d’habitatges de lloguer
social. Per aproximar-nos a la “ratio” francesa, a Catalunya s’haurien de construir cada any 12.000
nous habitatges de lloguer social.

Només així s’evitaria generar més llars per sota del llindar de la pobresa i es podria avançar cap a
una societat normalitzada, en la que la més àmplia majoria de persones i llars poguessin fer realitat
el dret bàsic d’accés a un habitatge.

A diferència del que dèiem en presentar la Memòria de l’exercici 2015, l’esborrany del “Plan estatal
de la vivienda 2018-2022” torna a preveure ajudes, encara que en poca quantitat i mal distribuïdes,
al nostre entendre. Entre altres aspectes positius n’hi ha un de nou que consisteix en preveure
ajudes per a la rehabilitació d’edificis en els nuclis urbans. La Fundació, per mitjà de COHABITAC i
de la TAULA d’entitats del Tercer Sector hi ha fet observacions i propostes concretes. Ens reafirmem
amb l’objectiu de país de disposar d’un parc de lloguer social estable, creixent i intergeneracional.
Per això és bàsic que s’estableixin convenis que comprometin les entitats privades i la banca pública a garantir el finançament suficient per poder complir efectivament el objectius del “Plan”. I per
damunt de tot, ens cal, en paraules del Sr. C. Robert, D.G de la Fondation Abbé Pierre, “construir
un model normatiu perdurable en el temps”.
La Fundació es suma al clam d’exigència econòmica i ètica de satisfacció d’un salari que permeti
viure, i la primera aproximació és que sigui un salari mínim equivalent al llindar de pobresa no extrema, per avançar cap al salari de vida o de referència, nou concepte elaborat i determinat a casa
nostra per la consultora D’Aleph, que computa i vol cobrir les despeses mínimes que requereixen
els treballadors i les seves famílies.
Les administracions implicades ho haurien de convertir en part de la seva pròpia política salarial
i estendre-ho als concerts i concursos públics de serveis a les persones, essent inconcebible que
es demani a entitats del tercer sector que siguin elles amb fons propis (que no tenen i difícilment
poden obtenir) que assumeixin un % d’increment sobre conveni. No cal explicitar-ne les conseqüències!
I en relació a les empreses i als empleadors, el discurs del Sant Pare Francesc als representants de
la Confederació italiana de cooperatives, de 28 de febrer de 2015, ens diu que “no és suficient
créixer només en guanys”, i en referir-se a l’anomenada Responsabilitat social corporativa o empresarial (RSC) manifesta que “és córrer el risc d’il·lusionar-se en fer el bé quant, lamentablement, es
segueix fent només marketing, sense sortir del circuit fatal de l’egoisme de les persones i de les

La Taula d’entitats del 3r Sector de Catalunya va celebrar el V Congrés el juny de 2016: es compartiren experiències i es plantejaren propostes per fer “Créixer socialment” la nostra societat. La
Fundació hi participà amb les federacions COHABITAC i FEATE.
Així mateix, el president de la Fundació i de COHABITAC, va assistir el 26 de juliol de 2016 a la
signatura entre el Govern de la Generalitat i la Taula del III Pla de suport al Tercer Sector Social, que
compta amb 36 mesures concretes, entre les quals avançar cap a un model de base més comunitària, d’acord amb l’estratègia Europa 2020.
La Llar La Mercé de la Fundació hi està compromesa a avançar cap a un model d’ACP més comunitari i que retardi/eviti el pas a una residència.
Aquest objectiu el compartim amb moltes altres entitats i administracions que hi treballen per
donar-li forma i efectivitat, amb la complexitat que comporta la diversitat de situacions personals i
de nuclis de població, vetllant al mateix temps per mantenir i fins i tot reforçar les relacions de
confiança i els llaços d’ajuda familiar i de veïnatge que de manera benevolent s’hi donen.
La Fundació celebra aquest any 2017 el 30è aniversari de la seva constitució. Entre altres actes per
fer visibles els objectius fundacionals i el seu recorregut hi ha prevista una Jornada tècnica d’afirmació, sota el lema DESIGUALTATS I DRETS SOCIALS: HABITATGE I LONGEVITAT, a celebrar el proper
10 de novembre amb ponències presentades per rellevants figures del món acadèmic i professional
que han tingut la generosa amabilitat d’acceptar-ne la invitació: a totes l’agraïment del Patronat.
Amb la confiança de comptar amb la presència de totes/tots els que coneixen la Fundació.
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.
Josep-Maria Gasol
President

Alfons Thió
Gerent

98,31%

dels ingressos són
d’activitat fundacional

Programa habitatge
de lloguer social

M.01
Habitatge

El 2016 ha estat un any molt complicat per l’habitatge de lloguer.
Per un costat, per l’increment de preus cada vegada hi ha més
famílies que queden excloses del mercat lliure i, per una altra
part, no s’han pogut iniciar noves promocions.
Des de FIBS hem reforçat el programa d‘habitatges d’inclusió
destinant-hi 26 habitatges en conveni amb 8 entitats.



469

963

26

216

Habitatges gestionats

habitatges per a persones
en risc d’exclusió social

Persones beneficiaries

habitatges
per a joves

Serveis a l’habitatge

Promoció
habitatges social

Els serveis que oferim als nostres usuaris,
es basen en:

Aquest any s’han iniciat les obres
de la fase-2 de la promoció Sanfeliu
de l’Hospitalet de Llobregat. Són
30 habitatges de protecció oficial de
dos i tres habitacions, amb
aparcament i traster, preveient-se
el lliurament de claus pel quart
trimestre del 2017.

• Processos d’adjudicació públics i transparents.
 companyant en els casos de dificultat, amb
• A
un servei d’orientació per a la inscripció en el
registre de sol·licitants d’habitatges de
protecció oficial.
• Administració d’una forma propera dels
habitatges de lloguer, mitjançant el contacte
directe entre arrendatari i arrendador, amb una
atenció personalitzada per a la solució
d’incidències.
• Sense costos d’intermediació.
• Oferint un servei d’orientació i intermediació
per a l’obtenció d’ajudes per al pagament del
lloguer.
• Reservant un mínim d’un 10% de les noves
promocions de lloguer a persones o famílies
amb risc d’exclusió, a través de la intervenció
d’entitats especialitzades com Caritas, que en
fan un seguiment social professionalitzat.
• Facilitant beques per al pagament del lloguer
als arrendataris amb greus dificultats
econòmiques.
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Famílies s’han beneficiat
del programa d’orientació

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

1991/2016

3.000

habitatges

40 Municipis
22 Comarques

Amb el lema “Batecs del gòtic, batecs de la
Llar”, a Llar la Mercè hem celebrat 25 anys.
Aquella “mini residència assistida de 20 places”, com
dèiem en la nostra primera memòria, inaugurada
el 21 de setembre de 1991, és avui el centre
gerontològic de referència del barri Gòtic de Barcelona.
A Llar la Mercè, hem anat ampliant la cartera de serveis
per atendre les necessitats cada cop més diverses i creixents.

M.02
Llar la Mercè

Avui, amb més de 70 usuaris i 40 persones en llista d’espera ens
impulsa a tirar endavant el projecte de rehabilitació de la primera
planta del C/ Rull amb la finalitat de dotar-nos de nous espais per
poder atendre a més usuaris.
I sempre amb l’objectiu d’acompanyar a les persones en la
dignificació del seu procés d’envelliment, potenciant
el manteniment en el seu entorn habitual.

Serveis
diürns

Servei de
residència assistida

Serveis diürns
La missió dels Serveis Diürns és dignificar els processos
d’envelliment i els de vulnerabilitat des d’un abordatge
holístic de la persona, impulsant la col·laboració i el
treball en xarxa de les entitats i administracions del
territori, acompanyant els processos de canvi vital
mitjançant la intervenció fomentadora de vincles
personals i socials.

16.046

Serveis realitzats

40

Persones beneficiàries

21 homes

19 dones

78,43 anys
Edat mitjana

Programes posats en marxa el 2016
• Programa d’intercanvi intergeneracional amb el centre
Compartir adreçat a atendre infants del barri.

Usuaris amb
problemàtica social

90%

• Programa de voluntariat per a les sortides i activitats.
 rograma de col·laboració amb l’Associació de terapeutes
• P
de Reiki de Barcelona.

Usuaris
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• Programa beques-sopar.

sense
família

• Programa conectats i vinculats. Implementar les TIC en la
didàctica i realització de tallers.

72

• Programa petits arranjaments.

familiars atesos

30

amb
família

«El Sr. JLB, home sol sense vincles familiars, que vivia en
una pensió es va vincular als Serveis Diürns a través del
servei de dutxa del programa SAFES. Per una gastroenteritis
va haver d’ingressar a l’hospital i d’allí a una residència del
SAUV de l’Ajuntament de Barcelona. Des dels Serveis Diürns
es continua mantenint el vincle relacional amb el Sr. JLB a
través de visites mensuals dels professionals i de fomentar
visites setmanals d’altres persones usuàries. L’objectiu és no
perdre el vincle social que havia establert i procurar que
pugui tornar al territori quan pugui accedir a una plac,a de
residencia de la LAPAD.»

Servei de residència assistida
A Llar la Mercè hem finalitzat la implantació del model d’atenció
centrada en la persona. Han estat dos anys d’un intens treball que
ara està donant els seus fruits. Volem agrair l’impuls de FEATE per
tal de fer realitat aquest projecte i el suport i supervisió dels tècnics
de la Fundació Alzheimer Catalunya.
El 2016 hem continuat fent inversions a la Llar per tal que els usuaris
gaudeixin de més confort a la vegada que facilitem la feina del
personal. Moltes de les millores s’han pogut realitzar gràcies a les
aportacions de donants i mecenes.
•
•
•
•

Instal·lació d’aire condicionat a les sales d’us comú.
Adquisició d’una segona grua.
Rehabilitació dels banys de 3ª i 4ª planta.
Substitució del paviment de la 2ª planta i pintat de la mateixa.
El primer programa intergeneracional en col·laboració amb l’Escola
de Sant Felip Neri ha finalitzat amb l’edició del conte La gran família
del gòtic. Aquest conte ha estat escrit conjuntament entre els
alumnes de l’escola, autors també
de les il·lustracions interiors,
i els nostres residents.
El conte es pot demanar al web
www.fibs.cat/la-gran-familia-del-gotic-llibre

a canvi d’un donatiu per a l’adquisició
de material per a la llar.
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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

439 €

INGRESSOS 31/12/2016

Sub. i altres
ing. explotació

4.909 €
Prestació
de serveis

TOTAL

5.452 €

23 €

Ingressos
financers

82 €

Com obtenim
els nostres ingressos

Donacions
DESPESES 31/12/2016

3.457 €

Compres i altres
despeses

M.03

Els comptes clars

902 €

Despeses
de personal

Fons
públics

14,9%

Fons
privats

85,1%

TOTAL

5.000 €
ROMANENT

452 €

197 €

Despeses
financeres

444 €

Línies d’activitat

Amortitzacions

Balanc,

13%

EN MILERS D’EUROS

Llar la Mercè

ACTIU 31/12/2016

Actiu no corrent

28.657

Actiu corrent

21.352

TOTAL

50.009

PASSIU 31/12/2016

Patrimoni net

13.264

Passiu no corrent

32.421

Passiu corrent
TOTAL

4.324
50.009

COMPTES AUDITATS PER FORNÉS, SALAS & ASOCIADOS, AUDITORES S.L.

45%

Habitatge de
lloguer social

42%

Promoció
habitatge social

Llar la Mercè
Renovació i ampliació del programa SAFES a 10 places.
Participació en el programa “Salut als barris” coordinat
per l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
 osada en marxa del projecte d’acompanyament en el camp de
P
l’atenció a la dependència juntament amb l’àrea bàsica de salut,
els serveis socials bàsics i el servei d’atenció domiciliaria.
Treure Serveis diürns al barri.
Continuïtat del Programa intergeneracional joves/residents.
Implantació d’un sistema informàtic orientat a l’atenció a les persones.

M.04

Objectius 2017

Execució de la rehabilitació de la planta baixa i el primer pis.

Habitatge
Finalitzar la segona fase de l’Hospitalet i establir els acord per poder
tirar endavant la tercera fase (78 habitatges)
Celebració dels 30 anys de la Fundació.

Treball en xarxa

M.05

Col.labadors
   i acreditacions

Col.laboradors

Acreditacions

