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Tot i que fem referència, pel que fa a les activitats, 
al 2019, les coses que han passat, el mateix fet que 
això que havia d’escriure el nostre President, Josep 
Maria Gasol, i que, en canvi, ho estigui escrivint jo, 
la situació prou llarga de confinament per la pandè-
mia del Coronavirus que estem vivint, tot de conjunt, 
ens porta a iniciar aquesta introducció d’una forma 
diferent.
Perquè a la Fundació estem de dol. Dol pel nostre Pre-
sident Josep Maria Gasol, que el passat 9 d’abril de 
2020, dia de Dijous Sant, ens va deixar sorprenentment. 
Aquella trucada rebuda el dia del seu ingrés a la Clínica 
del Sagrat Cor de Barcelona, dient-me, «vosaltres feu, 
estaré fora de circulació durant uns quants dies», aque-
lla trucada, en realitat, va ser un adeu-siau per sempre.
El trobarem a faltar. Molt. El buit que ens deixa és 
molt important. Per la seguretat que ens oferia a tot 
l’equip directiu. El President transmetia la sensació 
d’una persona que estava ple d’idees i sentiments 
que anaven surant a mida que es necessitaven. Això 
només pot ser resultat i privilegi d’aquelles persones 
molt esforçades, treballades en la recerca d’idees, 
madurades i passades, però, per l’enclusa d’una ac-
ció permanent i contrastada.
En Josep Maria era Patró des dels inicis de la Funda-
ció als primers 80. Havia exercit càrrecs importants 
als Serveis Jurídics de la Caixa. Ho va deixar per for-
mar un gabinet jurídic propi i de calat. Venia de Cà-

ritas al costat de la Pilar Malla que també va formar 
part del nostre Patronat.
I no en sé massa més perquè era una persona que 
no es vestia d’èxits i de treballs passats. Allò que 
transmetia era un delit pel futur, per l’acció. I essent 
com era, aquesta acció necessàriament havia d’anar 
sempre a favor dels que ho necessiten.
Adeu-siau, President. Aquí, en aquestes memòries, 
però, restaran els fruits de la Fundació beneficiada 
dels teus bons consells des del Patronat, i resultat 
de la teva encertada presidència durant els anys que 
l’has exercida.
És obligat i és una necessitat personal que aprofiti 
aquest moment i espai per trametre el condol més 
sentit a l’esposa Fontsanta, a tota la família i al germà 
Anton, membre també d’aquest Patronat. El Presi-
dent Josep Maria ja forma part del patrimoni imma-
terial de la Fundació.
En aquest apartat, no puc deixar de lamentar la mort 
d’alguns usuaris residents a La Llar, i donar el més 
sentit condol a les famílies que, malgrat les dures 
circumstàncies que estem vivint, han confiat en nos-
altres i, com diu un dels seus nets, els qui ho han fet 
a La Llar, han mort acompanyats de la seva segona 
família. Un record emotiu pels que han finat, bo i 
deixant constància de l’àrdua i més que dura labor 
del personal que segueix aguantant sense dimitir en 
cap moment.

In memoriam
Us posem a mans aquesta nova Memòria 2019 de la Fundació.
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CoMpoSICIó del patronat  
de la FundaCIó FaMílIa  
I BeneStar SoCIal

>  preSIdent d’honor I Fundador 
Francesc Borrell i Mas*

>  preSIdent 
Josep M. Gasol i Magriñà*

>  VICepreSIdent 
Josep M. Puig i Puigdomènech*

>  SeCretarI 
Joan M. Solà i Franquesa*

>  VICeSeCretarI 
Francesc Montagut i Freixas*

>  VoCalS

Frederic Bayer i Ros*
Maria Lourdes Borrell i Arqué
Montse Borrell Thió
Pau Bruguera Gusi
Xavier Busquets Font
Gonçal Coll i Vinent
Anton Gasol i Magriñà
Esther Laudo i Brió
Miquel Masclans i Sastre
Manuel Ribas i Montobbio
Josep Torras i Llagostera
Carme Trilla i Bellart*
Ignasi Zaragoza i Batista*
Francesc X. Ventura i Teixidor*
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* �Patrons que formen part  
de la Comissió Executiva

I la Fundació segueix.

Davant de l’empobriment general, conseqüència del desastre econòmic 
que, a la vegada, s’està congriant per la pandèmia del COVID-19, més 
que mai serà necessari la promoció i posada en servei d’habitatges de 
lloguer social. La Fundació, com ho està fent des dels seus inicis, i en 
aquests moments també, està treballant diversos projectes al servei 
d’Ajuntaments en noves promocions d’habitatges de lloguer. Allò que 
valoren de la Fundació és la seva acreditada capacitat de promoció i des 
de l’any 2000, la seva acreditada gestió de pisos de lloguer. També la 
possibilitat (en projecte) de fer aquesta labor en col·laboració agerma-
nada de les Fundacions -com nosaltres, sense afany de lucre- que inte-
gren l’Associació COHABITAC que forma part de la Taula del Tercer Sec-
tor. En la propera memòria, de segur -si no ens ho impedeix la situació 
actual- que podrem fer esment de realitzacions en aquest sentit.

presentació



Un complement de tot això que acabo de ma-
nifestar, és la tasca que estem fent d’incremen-
tar el parc de lloguer per la via de participar 
en el tanteig, amb el qual tenim projectat res-
catar uns 50 habitatges dels fons de pisos pro-
vinents d’embargaments i desnonaments.

I pel que fa a La Llar, en referència a l’any que 
comentem, tenim dues grans realitzacions, la 
segona, ja en fase d’execució. La primera pel 
que fa a l’edifici del carrer Rull, la nostra seu 
social, hi hem fet una rehabilitació que ens 
ha permès, per una banda posar tota la pri-
mera planta a disposició dels Serveis Diürns 
i per altra part, actualitzar tot l’edifici en els 
aspectes tècnics i funcionals.

Aquí m’escau agrair l’esforç, dedicació i con-
junció de tot l’equip, gerència, directores de 
La Llar, arquitecte i constructora, per aconse-
guir un resultat que ara ja s’ha comprovat com 
n’era d’imprescindible.

Pel que fa a la fase d’execució, es tracta de la 
transformació i ampliació dels Serveis Diürns, 
que denominem Serveis d’Acompanyament en 
la Vellesa, i consisteixen en fer seguiment de 
persones vulnerables, situant-les en pisos ex-
terns. L’usuari compartirà pis amb altre o altres 
estadants. Podran fer una vida autònoma, i des 
de La Llar en farem seguiment de les activitats 
de la vida diària (AVD) amb un control sanitari 
i emocional. L’usuari pagarà un lloguer + serveis 

a un preu compatible amb els seus ingressos.

Aquest projecte, iniciat el 2018 amb la reha-
bilitació de tres habitatges, per un total de sis 
places, al carrer Escudellers, gràcies al pro-
grama Teixim Barri, l’hem incrementat aquest 
2019 amb dos habitatges provinents de la 
cessió per part del Patronat Municipal de 
l’Habitatge, l’un al carrer Rull i l’altre, al carrer 
Nou de Sant Francesc, amb capacitat per a set 
places més. 

Actualment, estem tancant un conveni amb 
la Congregació de les Germanes Hospitalàri-
es de la Santa Creu, que esperem poder posar 
en marxa el 2020, per la cessió durant vint 
anys de tres grans habitatges ubicats al carrer 
Rull amb capacitat per a 14 persones. Sumats 
tots els usuaris d’aquests pisos arribaríem a 
un total de 27 places per lluitar contra l’infra-
habitatge i la greu gentrificació que s’està pro-
duint al Gòtic.

Josep Maria Puig-Puigdomènech
Vicepresident executiu

Alfons Thió 
Gerent



programa habitatge  
de lloguer social94,24%  

dels ingressos són 
d’activitat fundacional

M.01   habitatge

Seran habitatges amb els següents  
serveis bàsics inclosos:

•  Consergeria, amb servei 24 hores de 
videovigilància i teleassistència

•  Neteja dels espais comunitaris
• Manteniment preventiu i correctiu de l’edifici
•  Servei de suport social i personal: adreçat als 

residents per a la seva integració a l’habitatge i a 
la comunitat

Es preveu poder conveniar també els següents 
serveis, amb copagament del cost del servei 
per part de l’usuari en conveni amb entitats 
socials o Ajuntament:

•   Neteja interior de l’habitatge (bàsic)
• Servei de bugaderia (interna)
• Servei d’infermeria (bàsic)
•  Activitats d’oci:  

Tallers/ Festes i/o celebracions / Sortides

També s’oferiran els següents serveis 
de pagament:

•  Perruqueria
• Podologia
• Neteja interior de l’habitatge (intensiva)
• Servei de bugaderia (externa)
• Servei d’infermeria (tractaments)
• Menjador (amb operador extern)
•   Activitats d’oci: Gimnàs / Esports /

Sortides espectacles

Aquest projecte tira endavant gràcies a haver obtingut la subvenció a la promoció d’habitatges de 
lloguer contemplades en el Plan Estatal de la Vivienda 2018-2022 i al finançament de l’ICF amb 
interessos subvencionat per l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya.

La previsió és poder lliurar claus dins del segon semestre del 2022.

Durant el 2019 hem engegat el projecte per a la promoció d’un edifici de  
90 habitatges de lloguer per a la gent gran en col·laboració amb  
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.



Durant el 2019 s’ha potenciat també la col·laboració amb altres fundacions de 
COHABITAC per, conjuntament, afrontar la promoció d’habitatges de lloguer. Aquesta 
col·laboració ens permet ajuntar esforços per ser capaços d’encarar promocions de 
més envergadura que sols no tindríem prou capacitat.
Fruit d’aquesta col·laboració són les converses avançades que tenim amb l’Ajuntament 
de Sitges per posar en marxa promocions per un total de 190 habitatges.

A FIBS hem reforçat el programa d’habitatges d’inclusió destinant-hi 
41 habitatges, dels que 32 en conveni amb entitats socials.

Per poder incrementar el parc de lloguer social, el 2019  
hem pogut formalitzar

  
Dels 36 habitatges adquirits, la majoria estaven ocupats (amb o sense títol habilitant) 
procedint amb col·laboració amb l’AHC a la seva regularització.

A part d’habitatges adquirits en tenim

 

 

Gràcies a l’obertura que ha fet l’AHC a promotors socials 
del programa de tanteig vigent des del 2015 i de la línia 
de finançament habilitada per l’ICF.

en procés  
d’adquisició 31 habitatges

41 
Habitatges per a persones 
en risc d’exclusió social

216 
Habitatges  
per a joves

518 
Habitatges gestionats

1.097 
Persones beneficiàries

Adquisició de  

36 habitatges



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 Càritas, que en 
fan un seguiment social professionalitzat.

•  Facilitant beques per al pagament del lloguer als 
arrendataris amb greus dificultats econòmiques.

Hem millorat l’aplicatiu del web per tal de 
fer més fàcil, àgil i transparent el procés 
d’adjudicació d’habitatges.

 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

Serveis  
a l’habitatge



M.02   llar la Mercè

Serveis diürns

Llar la Mercè és un equipament de 
proximitat vinculat al territori, al 
barri i a les persones que el 
conformen. Teixim una xarxa de 
relacions entre usuàries, residents, 
familiars, professionals, 
equipaments i serveis, comerciants i 
el veïnat; que permet que la persona 
se senti part de la comunitat i la 
comunitat senti La Llar com un espai 
obert i d’interrelació més enllà dels 
serveis concrets que pugui oferir.

S’articula com un dispositiu de 
serveis de detecció i de continuïtat 
assistencial en l’acompanyament de 
persones en procés d’envelliment i 
està format per 5 serveis d’atenció i 
intervenció.

 
Servei de Salut 
Neurocognitiva SSN 

 
Centre  
de Dia CD

 
Servei d’Atenció  
a la Fragilitat i  
l’Exclusió Social SAFES

 
Llars  
d’acompanyament en 
l’envelliment LAE

 
Acció Comunitària  
i foment de les  
relacions de veïnatge

42 
persones ateses

15 
persones ateses

45 
persones ateses

10 
persones ateses

53 
persones ateses



Servei d’atenció a la 
Fragilitat i l’exclusió Social 
SaFeS 

Servei d’atenció diürna, de dilluns a divendres, que presta 
cobertura a les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, 
atenció sociosanitària, atenció socioeducativa i atenció 
psicosocial. Adreçat a persones a partir de 55 anys en 
situació de fragilitat i exclusió social del barri, sense grau 
de dependència i amb dificultats de vinculació a qualsevol 
tipus de servei o recurs. És un servei no contemplat en la 
Cartera de Serveis Socials de la Xarxa d’Atenció Pública. 
Aquest 2019 el Servei ha comptat amb el suport econòmic 
de: Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona 
com a part del programa Teixim Barri, el Departament de 
Treball, Acció Social i Famílies, amb càrrec a l’IRPF i la 
Fundació Carmen i M. José Godó, com a part del programa 
Teixim Barri.

   45  
persones

llars d’acompanyament  
en l’envelliment lae

Habitatges compartits per a proporcionar una llar digna i assequible a aquelles persones 
majors de 55 anys en situació de fragilitat i exclusió social del barri, alhora que es 
proporciona un acompanyament i suport social i sanitari per a revertir les condicions de 
vulnerabilitat i exclusió. Es promou la vinculació de les persones allotjades a les LAE amb el 
SAFES per tal de garantir la continuïtat assistencial, i promoure el procés d’inclusió i 
participació en la ciutadania. La sinergia d’aquestes dues actuacions conformen el 
programa Teixim Barri. Aquest 2019 ha comptat amb el suport de l’Àrea de Drets Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona i de la Fundació Carmen i M. José Godó, com a programa  
Teixim Barri.

   10  
persones ateses

Centre  
de dia Cd

Servei especialitzat inclòs  
a la cartera de serveis socials. 
Compta amb 13 places 
col·laboradores del 
Departament de Treball,  
Afers Socials i Família. També 
amb disponibilitat de places 
privades. 

     15  
persones

«Fa 40 anys que visc a Barcelona i és la primera 
vegada que signo un contracte de lloguer.»
Usuària

Servei de Salut 
neurocognitiva SSn

Conjunt d’actuacions de prevenció del deteriorament 
cognitiu i promoció de la salut Neurocognitiva, d’atenció i 
tractament del deteriorament cognitiu i les demències, i 
la promoció del benestar i de la qualitat de vida de les 
persones afectades i les seves famílies. És un servei no 
contemplat en la Cartera de Serveis Socials de la Xarxa 
d’Atenció Pública. Aquest 2019 ha comptat amb el suport 
econòmic de la Fundació Carmen i M. José Godó i 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona. 

   42  
persones

«M’agradaria que el taller durés 
sempre…. m’agrada molt venir.»
Usuari



acció Comunitària i foment  
de les relacions de veïnatge

És l’acció transversal a tots els serveis i eix del model d’intervenció. Es continua 
la col·laboració amb el Casal de Gent Gran Pati Llimona en la proposta de tallers 
i activitats.

•   Pati de veïnes  Un calaix de sastre de records del Gòtic. Projecte de 
teatre musical participatiu de les veïnes i veïns del 
Barri Gòtic. Es va estrenar en el marc del Festival Grec 
de Barcelona i es va treballar conjuntament amb el 
Casal Municipal de Gent Gran Pati Llimona, la 
Fundació SETBA i el Districte de Ciutat Vella.

•   Taller d’inclusió  4ta convocatòria del taller d’Introducció, facilitació 
digital  i motivació per a l’ús de smartphones i tauletes 

digitals. Realitzat un cop a la setmana a les 
instal·lacions del CMGG Pati Llimona i mensualment 
una hora de pràctiques vinculades a les xarxes  
socials.

•   Aprendre  Aquest projecte va néixer l’any 2017 en col·laboració 
a Cuidar  amb el Centre de Serveis Socials i l’Associació Aprenem 

Junts, amb l’objectiu de capacitar dones majors de  
55 anys en situació de vulnerabilitat social i d’atur de 
llarga durada. En tornar a obrir convocatòria pel curs 
2019 abril/desembre es van detectar 10 persones amb 
perfils molt diferenciats dels plantejats en origen  
pel projecte. Per tant es planteja una reformulació del 
projecte de cara a:
- Ampliar el perfil de persones aturades.
-  Col·laborar amb entitats especialitzades en inserció 

laboral com el programa Làbora i el projecte 
Impulsem.

-  Redefinir els perfils professionals, l’organització  
i el funcionament intern.

   27  
participants

   26  
participants

altres accions de dinamització 
i acció comunitària

•   Activitats intergeneracionals amb  el centre  
Matern-Infantil de Càritas

•   Activitats intergeneracionals en  
el marc del Casal d’estiu de la Fundació Gabella-Escó

•   Impuls i dinamització de la 9a Mostra d’Entitats  
de Sant Jordi

•   Impuls i dinamització del 10è Ball a la Plaça

•   Impuls i dinamització de l’activitat intergeneracional 
«Gaudim la Mercè a la Plaça»

•   Impuls de la Taula Tècnica d’Envelliment del Gòtic

•   Participació en l’Escola d’Envelliment Saludable del Gòtic

•   Participació en el Grup Motor del Pla de Barris Raval  
Sud-Gòtic Sud

•   Participació en el Grup Motor  
«Salut als Barris»

projecte en construcció 

•   Llars per a famílies Monomarentals LFM 
Neix de la necessitat d’habitatge digne i assequible a 
persones/unitats familiars en situació de vulnerabilitat i 
exclusió social. Els projectes de Llars d’Acompanyament 
volen contribuir a revertir el procés de gentrificació que 
pateix el Barri Gòtic.

SSN-Neurofitness
76 anys 
Edat mitjana

persones amb 
suport familiar

persones sense 
suport familiar9 17

SSN-EntrenaMENT
82 anys 
Edat mitjana

persones amb 
suport familiar

persones sense 
suport familiar7 2

SAFES
76 anys 
Edat mitjana

persones amb 
suport familiar

persones sense 
suport familiar4 41

Centre de dia
78 anys 
Edat mitjana

persones amb 
suport familiar

persones sense 
suport familiar3 12

LAE
70 anys 
Edat mitjana

persones amb 
suport familiar

persones sense 
suport familiar0 10

   53
persones ateses



llar la Mercè -residència

La totalitat de les places estan concertades amb el Departament de Treball,  
Afers Socials i Famílies. 

25 
Places

15%
Usuaris  
amb Grau III

76%
Reben altres  
pensions

76%
Procedència 
Barri Gòtic

24%
Procedència 
altres llocs

85%
Usuaris  
amb Grau II

Grau de  
dependència

   9              16  
homes          dones

24%
Reben pensió no 
contributiva (PNC)

Pensió  
rebuda

8942 
Estades

82 anys 
Edat mitjana

6 baixes 
per èxitus

3 baixes 
per canvi de 
residència

Millores de material

projectes 
desenvolupats 

•   Programa intergeneracional amb els 
alumnes de l’Escola Sant Felip Neri 
«l’Àlbum dels meus records i molt més».

•   Conveni de formació amb la Universitat 
de Girona per tenir estudiants en 
pràctiques d’Art-Teràpia.

•   «Dinars d’aniversari». Els dies que les 
persones fan anys escullen el menú que 
volen per dinar.

•   «Esmorzars de forquilla». Un cop al mes 
variem el menú de l’esmorzar. Les 
persones usuàries escullen què volen 
esmorzar, des de xocolata amb xurros, 
ous ferrats, xistorra, etc.

•   «Projecte reforçant vincles». S’amplia la 
ràtio de gerocultores en el torn de matí. 
Aquesta ampliació es concep des d’una 
millora qualitativa, on les gerocultores 
dediquen 3 hores al dia a 
l’acompanyament de les persones 
usuàries en activitats on es prioritza la 
relació i el vincle. Les  activitats 
proposades són les següents:
-   Suport en el grup de Validació.
-   Taller individual de manicura, estètica i 

autocura.
-   Estimulació sensorial.
-  «Only You»: Un cop a la setmana una 

gerocultora dedica una hora a acompanyar 
a la persona usuària en una activitat 
escollida prèviament. 

projectes  
a desenvolupar (2020) 
•   Programa Intergeneracional amb els alumnes de 

l’Escola Sant Felip Neri «Secrets del Barri Gòtic».

•   Continuació de la formació «Transformació del rol, 
construcció del referent».

Formació realitzada

•   Transformació del rol; Construcció del referent 
a càrrec d’Alzheimer Catalunya. Equip gerocultor 
(novembre).

•   Acompanyament espiritual en el procés de morir 
a càrrec de l’associació Vinyana. Anabel Quiroga i 
Lluïsa Ibiza (novembre-desembre).

Canvi del quadre 
elèctric general  
3a planta

Compra Compra Compra1 grua de mobilització passiva 
per a persones de gran pes

1 televisió  
de plasma

1 rentadora 
domèstica

«És molt important la relació 
amb la família. han de poder 
confiar en nosaltres.»
Gerocultora Residència



Balanc,   EN MILERS D’EUROS

Compte de resultats
EN MILERS D’EUROS

ACTIU 31/12/2019

Actiu no corrent 28.937

Actiu corrent 15.788

TOTAL 44.725

PASSIU 31/12/2019

Patrimoni net 15.623

Passiu no corrent 26.586

Passiu corrent  2.516

TOTAL 44.725

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

M.03   els comptes clars

Com obtenim  
els nostres ingressos

línies d’activitat

Fons  
públics

14%

Fons  
privats

86%

12,2%
Llar la Mercè

26,3%
Promoció  
habitatge social

45,5%
Habitatge de 
lloguer social

4.369 € 
Prestació  
de serveis

2.465 € 
Compres i altres 
despeses

TOTAL
5.285 € 332 € 

Altres 
ingressos

660 € 
Amortitzacions

100 € 
Despeses 

financeres

584 € 
Subvencions  
i donacions

1.040 € 
Despeses 

de personal

INGRESSOS 31/12/2019

dESPESES 31/12/2019

TOTAL
4.265 €



M.04   Comunicació

Compartim 
bones notícies!

Posem en comú el que fem i com 
ho fem a través de les nostres 
xarxes socials Facebook, Twitter, 
Instagram, Linkedin, amb 
butlletins per correu electrònic i 
a la nostra web fibs.cat.

la comunicació,  
dins del sector 

FIBS, en representació de COHABITAC, forma 
part de la Comissió de Comunicació de la 
Taula del Tercer Sector.

334
seguidors

2.244
seguidors

523
seguidors

269
seguidors



M.05   objectius 2020

llar la Mercè i habitatge

   Impulsar habitatge assequible al Gòtic per a totes les edats i 
perfils socials, mantenint i impulsant el veïnatge al barri.

   Estudiar i adaptar els nous requeriments en la prestació dels 
diferents serveis, per garantir la salut de les persones ateses i 
els professionals. 

   Explicitar i millorar la comunicació de Serveis Integrals 
d’Acompanyament a l’Envellliment.

   Elaborar el Pla Estratègic 2020-2025 amb especial mirada a 
les repercussions socials, econòmiques i sanitàries de la 
COVID19.

   Posar en marxa la promoció de 90 Habitatges de lloguer 
social a Sant Feliu de Llobregat.

   Continuar amb l’adquisició d’habitatges del programa de 
tanteig.



treball en xarxa

M.06   Col.laboradors  
   i acreditacions

Col.laboradors



acreditacions
Família i Benestar Social, Fundació Privada
Guardonada Creu de Sant Jordi 2019




