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Com cada exercici, la informació financera d’aquesta Memòria de
l’exercici 2018 de la Fundació privada Família i Benestar Social (FIBS)
resulta dels seus Comptes Anuals auditats.
ERRADICAR LA POBRESA, REDUIR LES DESIGUALTATS: es debat amb
força sobre la necessitat de reduir les creixents desigualtats i massa
sovint s’hi subsumeix, com un implícit, la pobresa. Cal conscienciar-se
que de manera expressa ha de parlar-se d’erradicar la pobresa, l’exclusió i la vulnerabilitat de cada persona individualment considerada per
raó de la seva pròpia dignitat, del dret a una vida en llibertat.
L’una i l’altra són metes ineludibles del món econòmic, social i polític
d’aquest segle XXI. És per això que celebrem que Nacions Unides (la
ONU) hagués aprovat el 2015 l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, amb l’objectiu de millorar la vida de tothom, sense
deixar ningú enrere (inclusió). Dels 17 Objectius el número 1 és ‘Posar
fi a la pobresa en totes les seves formes’, així a seques. L’Objectiu 2
‘Posar fi a la fam tot millorant la nutrició’. L’Objectiu 8 “Promou el
creixement econòmic, inclusiu i sostenible, i un treball decent per a
tothom”. I el 10 “la reducció de la desigualtat en el propi país”.

La pobresa no neix del no res: es crea primordialment com a conseqüència d’una distribució
no equitativa ni eficient de la riquesa, tot i comptant amb recursos suficients per erradicar-la.
Pel que fa a les rendes primàries: cada persona
ha de poder treballar de manera estable i rebre
una retribució suficient que, com a mínim, cobreixi les necessitats personals/familiars bàsiques, entre les quals la de poder disposar d’un
HABITATGE adequat. I és que el concepte d’equitat suposa una distribució justa de les oportunitats, dels recursos, de les obligacions però
també dels drets i dels beneficis. Per tant, un
elevat nivell d’equitat implica una millor distribució primària de la renda (no redistribució) i,
conseqüentment, una clara disminució de la
desigualtat.
Pel que fa a la redistribució de la renda: a la
vegada, cal reduir les desigualtats. Les desigualtats creixents afecten, en negatiu, entre altres,
el sistema de redistribució de l’Estat del Benestar (sanitat, educació, habitatge, prestacions
d’atur i dependència o RGC, pensions), transferències socials finançades amb la recaptació
d’impostos, per causa de: empitjorament de les
classes mitjanes, desbordament de fronteres
estatals i regionals, tributació escassa de les
rendes financeres, mitjana baixa dels impostos
societaris, frau fiscal, en definitiva, globalització
asimètrica. I en canvi, s’importa desigualtat en
moltes àrees, per exemple, amb la compra de
finques per fons especulatius.

I també cal reduir les desigualtats no estrictament/exclusivament pecuniàries, tals com, educació, salut, bretxa digital, refugiats polítics i
immigrants pobres, sostenibilitat mediambiental, zones rurals/urbanes, dret a la ciutat, ... que
impedeixen/dificulten una efectiva IGUALTAT
D’OPORTUNITATS.
La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) no
és una qüestió d’imatge, sinó de prudència i de
justícia i incumbeix primordialment als seus
gestors i als seus accionistes i fins i tot als seus
clients en certs aspectes i hauria de tenir en
compte el benefici de tots els afectats/interessats per la seva activitat:
• Treball estable, retribució salarial suficient,
eliminació de les desigualtats de gènere,
temps per a la pròpia vida personal i familiar.
• Qualitat dels seus serveis i/o productes i transparència de totes les seves activitats.
• Cura mediambiental o sostenibilitat.
Comportaments responsables que, a la vegada,
avui dia generen oportunitats avantatjoses i
valor a l’accionista en allunyar l’ombra d’impactes negatius tant ambientals com socials, que
ja s’avaluen i es tenen en compte per decidir
inversions.
Del discurs del Papa Francesc als participants
en la Trobada Mundial dels Moviments Populars
del 4 de novembre de 2014, en compartim algunes idees: “[...] No s’entén que l’amor als pobres és al centre de l’Evangeli. Terra, sostre i

treball, això pel que vosaltres lluiteu, són drets
sagrats. Terra. [...] La fam és criminal, l’alimentació és un dret inalienable. Sostre. Ho vaig dir
i ho repeteixo: una casa per a cada família. [...]
Família i habitatge van de la mà. Però, a més,
un sostre, perquè sigui la llar, té una dimensió
comunitària: i és el barri...on es comença a construir aquesta gran família de la humanitat...
Treball. No hi ha pitjor pobresa material que la
que no permet guanyar-se el pa i priva de la
dignitat del treball [...] ”
Les Administracions públiques poden i tenen el
deure, no tan sols de mitjans sinó de resultat,
de promoure habitatge social assequible —es
tracta d’inversió i no pròpiament de despesa,
com ho demostra abastament la permanent
especulació immobiliària— i/o d’ajudar a entitats com la Fundació a promoure’n a fi de cobrir
no només les emergències ( des dels desnonaments de famílies/persones vulnerables fins a
les situacions de violència de gènere) sinó la
demanda general dels amples sectors de la població i en particular i fonamental, la de tants
milers de joves, que no poden suportar un sobreesforç superior al 30 % dels seus ingressos,
inclosos els serveis de la llar: els joves han de
poder prendre les regnes de la seva pròpia vida,
amb la intimitat, la llibertat, la independència,
el recer que ofereix un HABITATGE. Amb encert,
l’Informe 07 de Càritas Diocesana de Barcelona
porta per títol: La llar és la clau. I cal afegir-hi:

El treball més estable i retribuït amb suficiència per no continuar essent pobre!
A la Llar la Mercè les persones ateses hi troben
la cura, el respecte, el caliu i l’acompanyament
que trenquen la soledat i el buit i que els permet
viure als uns amb autonomia i “fent barri”, gaudint del dret a la ciutat, i a totes i a tots amb el
reconeixement de la seva dignitat.
La cura, les atencions han estat històricament
feminitzades i, per això, invisibilitzades i devaluades, fins i tot quan es professionalitzen: més
del 80 % de les persones que tenen cura de
persones dependents són dones. Cal reconèixer
el cuidar, les atencions en el sentit més ample
com a essència del que és humà, desfeminitzant-lo i redescobrint-lo com un valor universal.
La Fundació ha tingut l’honor i la responsabilitat
futura d’haver estat distingida amb la Creu de
Sant Jordi 2019, un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona o entitat per
part de la Generalitat de Catalunya: així, doncs,
molt particularment i de tot cor, en nom del
Patronat volem reconèixer i agrair la tasca esforçada i compromesa de tants anys de l’equip
de la Fundació, i l’ajuda i l’acompanyament dels
voluntaris, donants i amics i de les administracions més properes i dels seus responsables.

Josep-Maria Gasol

Alfons Thió

President 			Gerent

88,61%

dels ingressos són
d’activitat fundacional

Programa habitatge
de lloguer social
Durant el 2018 s’ha complicat encara més l’accés a un habitatge
de lloguer. L’increment de la demanada i l’escassa oferta existent
han fet que els preus s’hagin disparat a nivells anteriors a la crisi.

M.01
Habitatge

Des de Fibs estem fent esforços per incrementar el parc
d’habitatges de lloguer disponibles tant invertint en noves
promocions com amb l’adquisició d’habitatges procedents del
tanteig gràcies a la nova línia de finançament de l’ICF i a les
ajudes aportades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
FIBS reforça el programa d’habitatge d’inclusió destinant-hi 30
habitatges en conveni amb 9 entitats.



481

1.039

30

216

Habitatges gestionats

habitatges per a persones
en risc d’exclusió social

Persones beneficiàries

habitatges
per a joves

Serveis
a l’habitatge

Promoció
habitatges socials
Aquest any s’ha fet el lliurament dels
30 Habitatges de la fase-2 de la
promoció Sanfeliu a l’Hospitalet de
Llobregat.

Els serveis que oferim als nostres usuaris,
es basen en:
• Processos d’adjudicació públics i transparents.
• Acompanyant en els casos de dificultat, amb
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.

5

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.

9

Famílies s’han beneficiat
del programa

1991/2018

3.000

habitatges

40 Municipis
22 Comarques

Serveis diürns
Els serveis diürns de continuïtat
assistencial s’articulen en:
• El Servei d’Atenció a la Fragilitat i l’Exclusió
Social SAFES que atén a persones sense grau
de dependència que requereixen de suport
social per a revertir i prevenir situacions
d’exclusió social. Aquest servei compta amb el
suport de la Àrea de Drets Socials de
l’Ajuntament de Barcelona.

M.02
Llar la Mercè

• El Centre de Dia (CD) adreçat a atendre
persones amb grau de dependència. Aquest és
un servei col·laborador de la Generalitat de
Catalunya, Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.
• El Servei de Salut Neurocognitiva (SSN) és un
servei especialitzat que ofereix un conjunt
d’actuacións de prevenció del deteriorament
cognitiu i promoció de la salut neurocognitiva,
d’atenció i tractament al deteriorament
cognitiu i les demències , i promoció del
benestar i de la qualitat de vida de les
persones afectades i les seves famílies.

Infraestructura
Durant el 2018 s’han dut a terme les
obres de rehabilitació i ampliació de
l’equipament:
L a reforma i ampliació dels
espais del servei permet
atendre a més persones i
oferir serveis més acurats a
les necessitats de les
persones.
El servei de menjador
s’amplia de 18 a 24
persones i es situa a la
planta primera.
S’amplia el nombre de
dutxes i els horaris.

Altres programes i accions comunitàries
vinculades al servei

S’inicia el Servei de Salut Neurocognitiva (SSN)
Usuaris del Servei de Salut Neurocognitiva

26

SAFES
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Centre Dia
Persones majors de 60 anys, o menors que requereixen de:
• Suport personal i/o social
• Atenció, ajut en les activitats de la vida diària
• Atenció, ajut en les activitats instrumentals, seguiments mèdics,
farmacològics, organització...

•

• Cobrir les necessitats bàsiques: higiene, alimentació, relacions socials

El servei no estableix cap delimitació territorial, més que
la condicionada per les capacitats de la persona gran i/o
família per accedir-hi (acompanyaments, transport, barreres
arquitectòniques de la llar…).

Tallers al Barri

Dinamització i acció Comunitària

S’ha continuat la col·laboració amb
el Casal Municipal de Gent Gran
CMGG Pati Llimona.

• Activitats amb el centre Materno-Infantil de Caritas
• A
 ctivitats d’estiu amb els Casals d’Estiu Bao-Bab

Taller de Records del Gòtic

• Impuls de la taula tècnica d’envelliment del Gòtic

Impartit per un professional extern

• Impuls d’activitats dinamitzadores de la vida veïnal

19 sessions
16 assistents
•

T aller d’iniciació a les noves
tecnologies
Impartit per un professional extern

9 sessions
10 assistents
•

Escola d’Envelliment Saludable
Participació de diversos professionals
de la xarxa gòtic i de professionals
col·laboradors.

12 sessions
15 assistents

• D
 inamització de les mostres d’entitats de Sant Jordi i La Mercè

Taller Aprendre a cuidar
El projecte “Aprendre a Cuidar” s’impulsa en col·laboració amb el
Centre de Serveis Socials Gòtic, amb l’objectiu de capacitar a persones
majors de 55 anys en situació d’atur de llarga durada i vulnerabilitat
social per adquirir habilitats en la cura de persones grans dependents.
Durant el 2018 es va donar continuïtat formativa a les 12 persones que
es van capacitar durant el 2017. S’ha fet especial incidència en
l’acompanyament a la inserció col·laborant amb entitats del sector.

12 persones
participants

S’han inserit en el món laboral

6 persones en el camp de la
neteja i els serveis industrials

«Mai vaig pensar
que tornaria a
tenir una casa.»

Teixim Barri
Durant el 2018 es va dur a terme el programa d’habitatges
d’acompanyament a l’envelliment Teixim Barri.
Teixim barri és una iniciativa innovadora i transversal que
té com objectiu impulsar millores socials en diversos
àmbits (habitatge social, ocupació, formació, cohesió
social) a partir del treball conjunt i les sinergies.

«Tinc una tele
i la seguretat que
ningú em toca
les meves coses.»

Teixim Barri
Escudellers

Usuaris Teixim Barri

Es va desenvolupar en quatre etapes.
• Habitat3 possibilita la cessió per part

d’un propietari particular de tres pisos
al carrer escudellers a la FIBS.

• Pla de Barris Gòtic Sud i Raval Sud i la

FIBS assumeixen el cost del projecte,
incloent l’àmbit d’activació econòmica
en la iniciativa.

Construïm futur

• La rehabilitació dels pisos a través del
Fundació
Família i
Benestar Social

Serveis de continuïtat assistencial
PRIVAT

projecte Bombolles d’ocupació
d’Impulsem SCCL i laboqueria taller
d’arquitectura SCCL, un projecte de
formació i inserció laboral amb
l’objectiu de generar ocupació.

• Facilitar habitatge assequible i de
Habitatges
Construïm futur

Districte Ciutat Vella
Institut Municipal
Serveis Socials

qualitat a persones en procés
d’envelliment en situació d’exclusió
residencial ateses des de Serveis Diürns
de continuïtat assistencial de la FIBS.

L’any

2018
Inserció laboral
i formació

+

Taller d’arquitectura
i disseny

2 homes

es va proporcionar
habitatge a

2 dones

Servei de Salut Neurocognitiva

Llar la Mercè -Residència

Neurofitness

EntrenaMENT

Grup preventiu d’acció comunitària

Grup Terapèutic
d’estimulació cognitiva

Activitat ja s’havia iniciat anteriorment com a grup pilot.
• Des d’abril de 2018, el Taller s’inclou com a activitat avalada i amb suport

econòmic per part de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, en el marc del
Programa Salut als Barris.

• 2a edició del Taller.

7 participants. D’octubre de 2017 a juny de 2018

• Octubre de 2018, s’inicia 3a edició del Taller, en aquest cas amb el desplegament

complet de les actuacions previstes: avaluacions cognitives prèvies, espais de
psicoeducació, llista d’espera oberta tot l’any, coordinació de casos amb la Xarxa.
Es converteix amb una actuació contínua, oberta tot l’any, amb activitat 3
trimestres l’any i possibilitats d’incorporació de participants cada trimestre.

8 participants a desembre de 2018
Aquesta línia compta amb el suport de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona i la Fundació MJ i Carmen Godo.

• Al novembre de 2018 s’inicia aquesta
línia d’actuació amb un primer grup i
amb un pla d’activitats els dilluns i
dimecres de 10 a 12:30h.

La totalitat de les places estan concertades amb la Direcció General de Protecció Social (DGPS) del
Departament d’Acció Cívica i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
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Places

6
usuaris
Pensió
rebuda

Grau de
dependència

9
homes

16
dones

30%

Reben pensió no
contributiva (PNC)

80%

Usuaris
amb Grau II

108.040

83 anys

Estades

Edat mitjana

70%

Reben altres
pensions

20%

Usuaris
amb Grau III

75%

Procedència
barri Gòtic

2 baixes
per èxitus

25%

Procedència
altres llocs

1 baixa

per canvi de
residència

Reformes
efectuades
MILLORES EN MATERIAL
EFECTUADES

1 secadora
industrial

«L’Elvira no viuria si no l’haguéssim pogut
portar aquí. Sou un equip fantàstic:
des del primer a l’últim!»
Familiars de l’Elvira - Residència

1 grua

industrial

1

rentavaixelles
industrial

Formació realitzada
• F ormador en Validació, Nivell 3 (VF/VAlidation).
Anabel Quiroga.
• Expert en validació, Nivell 1 (VF/Validation).
Carmen Espinosa.

• C
 urs d’implantació pla d’emergències/autoprotecció
(març 2018)

• F ormació interna «com ens hem de comunicar»
impartida per la psicòloga de la residència Lluïsa Ibiza.
(maig 2018)

• F ormació interna «Introducció 2 a l’estimulació Basal»
impartida per la fisioterapeuta de la residència Maria
Montero. (maig 2018)
• «
 Organitzacions en contrast». Seguiment del projecte
d’implementació del model d’Atenció Centrada en la
Persona, impartit per Alzheimer Catalunya.

Projectes
desenvolupats

Projectes
a desenvolupar (2019)

• Programa intergeneracional
amb els alumnes de l’Escola Sant
Felip Neri «El meu carrer».

• P
 rograma Intergeneracional amb els alumnes de
l’Escola Sant Felip Neri «L´Album dels meus records i
molt més».

• C
 onveni de formació amb la
Universitat de Girona per tenir
estudiants en pràctiques d’ArtTeràpia.

• Formació de tot l’equip en «Les bases del mètode
de validació».
• F ormació interna «Cuidar-se per cuidar» impartit per
la psicòloga de la residència Lluïsa Ibiza.

Compte de resultats
en milers d’euros

445 €

ingressos 31/12/2018

Subvencions
i donacions

9.718 €
Prestació
de serveis

TOTAL

10.166 €

3€

Altres
ingressos

despeses 31/12/2018

917 €

Despeses
de personal

6.516 €

Compres i altres
despeses

M.03

Els comptes clars

TOTAL

8.180 €

Com obtenim
els nostres ingressos
Fons
públics

7%

Fons
privats

93%

119 €

Despeses
financeres

628 €

Línies d’activitat

Amortitzacions

Balanc,

6,5%

en milers d’euros

Llar la Mercè

actiu 31/12/2018

Actiu no corrent

28.103

Actiu corrent

17.099

TOTAL

45.202

PASSIU 31/12/2018

Patrimoni net

14.822

Passiu no corrent

28.026

Passiu corrent
TOTAL

2.354
45.202

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

23,5%
Habitatge de
lloguer social

70%
Promoció
habitatge social

Llar la Mercè
Programa nou a posar en marxa: “Llars d’acompanyament”.
Desenvolupament del Servei de Salut Neurocognitiva amb els seus
tallers Neurofitness i EntrenaMENT.
Renovació i ampliació del programa SAFES de 10 places.
Implantació d’un sistema informàtic orientat a l’atenció a les persones.  

Habitatge

M.04

Objectius 2019

 tesa la necessitat d’habitatge de lloguer social i els nostres recursos
A
que ens limitarien poder iniciar nous projectes d’habitatges de lloguer
per un total de 40/50 habitatges, busquem aliances amb altres
fundacions que ens permetin fer front a més projectes.
Ampliar l’habitatge d’acompanyament.

Treball en xarxa

M.05

Col.labadors
   i acreditacions

Col.laboradors

Acreditacions
Família i Benestar Social,
Fundació Privada guardonada Creu de Sant Jordi 2019

