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Cada vegada que hom parla de la creació d’una nova empresa, hom parla dels llocs de treball directes, afegint a continuació els llocs de treball indirectes que se’n derivaran.
En la tasca de la Fundació, encara que diferent, passa una
cosa semblant. Són els beneficis de treballar en xarxa.
I cal explicar-los perquè són uns beneficis que no els trobareu
aquí, quantificats. Puix que no són generats per l’esforç ni el
pressupost de la Fundació, però sí, en canvi, la nostra participació contribueix a fer-ho possible.

I m’explico.
La Fundació Marianao de Sant Boi de Llobregat fa una tasca immensa que ja és històrica.
Els beneficis socials d’aquella Fundació es
projecten a centenars i milers de persones
que han passat i passen per aquella Institució.
FIBS hi té dues cases al carrer Miquel del barri de Marianao, en uns solars que no són aplicables per construir-hi habitatges, perquè són
cases protegides. FIBS té concertat amb Marianao un contracte de masoveria d’on n’han
sortit unes magnífiques cases on s’hi porta a
terme activitats i tallers per apoderament de
joves i veïns. Els seus èxits, en aquest àmbit,
ens els podem fer, doncs, ben nostres. Beneficis indirectes.
La Fundació Privada Família i Benestar Social
és membre de COHABITAC i aquesta, forma
part del Patronat de la Fundació Habitat3. El
nostre President “In Memoriam” Josep Maria
Gasol, hi té a les seves oficines, a les oficines
d’Habitat3, un saló dedicat a la seva memòria,
pel suport personal d’ell i institucional de
FIBS. En Josep Maria Gasol, com a president
de FIBS i de COHABITAC, va ser l’impulsor del
propòsit, i també en va ser l’entusiasta portador i materialitzador de l’acord. FIBS, per
tant, té el dret a sentir com a una mica seus,
els èxits d’Habitat3. La seva presidenta, Sra.
Carme Trilla és membre del nostre Patronat,

com la Sra. Lourdes Borrell també. Beneficis
indirectes fruit de les sinergies establertes.
La innovació està entrant decidida en el camp
social. Cal però que es faci amb idees clares
i projectes d’acompanyament, fruit d’una investigació tècnicament impecable i contrastada. Davant del projecte de creació de l’Entitat iSocial, amb aquest objectiu, FIBS no va
dubtar de formar-ne part. Hi som membres
del seu Patronat, al costat d’ABD, AMPANS i
d’altres 10 entitats que treballen en camps
d’educació especial, formació, treball, salut
mental, treball per l’autonomia en el procés
d’envelliment, i més. Beneficis indirectes.

tatges, que quatre Fundacions estem duent
a terme perquè els sitgetans de menys nivell
adquisitiu hi puguin retenir la residència.
I de cara endins, hem reforçat l’equip tècnic
per mantenir l’eficàcia amb el repte d’incorporar totes aquestes noves promocions als
520 pisos que ja estem administrant amb
gestió de proximitat.

I mentrestant, la nostra Fundació segueix
amb la seva tasca que trobareu explicada
aquí. També és molta feina. A destacar, que
estem enllestint el Projecte de Sant Feliu de
Llobregat. Acabat l’estiu, començarem a posar fil a l’agulla i omplir-ho de contingut. Persones jubilades autònomes amb l’objectiu de
la Fundació d’acompanyar-los i ajudar-los a
mantenir aquesta autonomia, tot i la vellesa
inevitable. Serveis d’acompanyament de la
Llar, sobre una promoció de 90 pisos fets per
FIBS.

Finalment, només d’esquitllentes, una referència a les Administracions polítiques. Estem en
un punt que podria ser crucial, tanta com és
la normativa que es belluga. En el camp social
català, l’objectiu d’ajuntar Serveis Socials i Sanitaris està trobant moltes dificultats per avançar. Confiem que hi vagin trobant encaix i sortida, perquè finalment arribin a la millora i
enllaç del sistema. Pel que fa a l’habitatge, és
trist haver de demanar que no anem enrere.
Són moltes les necessitats i creixents, i els Pressupostos no van precisament en aquesta línia.
No és objecte d’aquesta presentació farcir-la
de dades. Però n’hi posaré només una: Espanya en el període 2007/2017 va destinar a
l’habitatge 35’4€/habitant, mentre que la Gran
Bretanya, ho feia amb 439 €/hab, i la mitjana
de la UE28, 148’2 €/hab.

Més. A finals d’enguany, enllestirem un dels
projectes de Sitges, mentre un altre també a
la mateixa ciutat, va avançant. Tan atractiva,
la blanca Subur, i tan necessitada dels habi-

Pel que fa al finançament, les perspectives
no són pas massa bones. Al final, és que ho
resoldrem amb els Fons Next Generation amb
la proposta, sorgida d’aquesta casa, que l’Es-

tat creï un Fons Estatal amb el NGEU de crèdit?
Conclusió. En allò que depèn de nosaltres,
molts aspectes positius. En allò que depèn de
les Administracions, estem avançant amb
molts d’entrebancs.

Josep Maria Puig-Puigdomènech
President

Alfons Thió
Gerent

Programa d’Habitatge Social
Noves promocions de lloguer social
Amb nous convenis de col·laboració entre entitats públiques i privades, i
després d’anys de parada per la crisi econòmica, aquest 2021 hem pogut
finalment, iniciar obres de noves promocions per un total de 149
habitatges:

M.01
Habitatge

A Sant Feliu de Llobregat hem començat una promoció de 90 habitatges de
lloguer social amb serveis per a gent gran autònoma. L’Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat i la Fundació FiBS impulsen la construcció d’habitatges de
lloguer amb protecció oficial d’entre 40 i 50 m2. La FiBS aplega dues de les
seves funcions, promoció i gestió d’habitatges de lloguer i
l’acompanyament de persones grans en aquest nou projecte.
A Sitges s’han iniciat dues promocions en les quals participem en
col·laboració amb altres Fundacions de COHABITAC:

Sitges 1 Terral: en col·laboració amb les Fundacions Salas i Noulloc, i amb
l’Ajuntament de Sitges. Aquesta promoció la conformen 4 edificis de planta
baixa més tres pisos, amb un total de 62 habitatges de 2 i 3 dormitoris.
Compten amb superfícies útils que van dels 57 als 83 m², tots ells amb
grans terrasses de fins a 14 m², plaça d’aparcament i traster.
Sitges 2: en col·laboració amb la Fundació Grup Qualitat, impulsem una
nova promoció amb 70 habitatges d’1, 2 i 3 habitacions i plaça
d’aparcament i traster.

Poblacions amb
pisos de lloguer
social

Tipologia de pisos

248

37

219

10

1

1

2

3

4

6

habitatges
habitació

515

habitatges
habitacions

habitatges
habitacions

habitatges
habitacions

habitatge
habitacions
Carrer d’Atenes, Terrasa

Habitatges gestionats

Origen

45

Promocions
d’habitatge social
Fundació FiBS

353

Promocions
d’habitatge
social Fundació
Iniciativa
Social

28

Lloguer
temporal /
opció a compra

84

Adquirits
per Tanteig
i retracte

41

Arrendats
a altres
entitats

9

Habitatges per a persones
en risc d’exclusió social

Palau-saverdera

1.149

Sant Pere
de Torelló
Solsona

Persones beneficiàries

Santa Coloma
de Queralt

Torelló

Sant Feliu
de Llobregat

Terrassa
Rubí

Vilafranca del Penedès
Reus

Sant Hilari Sacalm

Sitges

Barcelona
L’Hospitalet de Llobregat
Gavà

habitatges

habitatges

habitatges

habitatges

habitatges

Habitatges per
a persones en risc
d’exclusió social 45
Agència de l’Habitatge
de Catalunya

1

Ajuntament
de Gavà

1

Associació
Amisol

4

Associació
Prohabitatge

3

Fundació
ABD

6

Fundació Foment
de l’Habitatge Social

18

Fundació
Habitat 3

1

Fundació Llars
Compartides

2

Fundació
Mambré

2

Xarxa d’Habitatge
d’inclusió

7

habitatge

habitatge

habitatges

habitatges

habitatges

habitatges

Carrer Leiva, Barcelona

habitatge

habitatges

habitatges

habitatges

Can Carrelleu, Barcelona

Serveis
És un equipament de proximitat,
vinculat al territori, al barri i a les
persones que el conformen. Liderat
per un equip que promou
intervencions adreçades a la millora
de l’entorn personal i comunitari,
acompanyant persones i famílies en
el seu procés vital.

Edats dels
usuaris
dels Serveis

38%
HOMES

62%
DONES

Menors de 55 anys

Suport
familiar
sense
56,5% Persones
suport familiar
amb algun
43,5% Persones
tipus de suport familiar

3,8%

M.02
Llar la Mercè

56 a 64 anys

10,4%
65 a 74 anys

20,8%
75 a 84 anys

44,2%
Majors de 85 anys

20,8%

Tipus d’ingressos
econòmics

54,7%
03,8%
18,9%
01,9%
01,9%

Pensions no contributives

01,9%
11,2%
05,7%

Sense recursos econòmics

Pensions contributives
Renda Garantida
Pensions viudetat
S eguro Obligatorio
de Vejez e Invalidez SOVI

Es desconeix
Altres

Servei de Salut
Neurocognitiva SSN

Actualment desenvolupem 5 línies d’actuació
que permeten que la persona pugui dissenyar
el seu projecte de vida, el seu itinerari, juntament
amb els seus actius: família, xarxa de suport
i xarxa professional.

Servei de Salut
Neurocognitiva

És un servei especialitzat que ofereix un conjunt
d’actuacions: promoció de la salut neurocognitiva i
emocional des de l’àmbit comunitari, prevenció i detecció
precoç del deteriorament cognitiu, 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. Aquest servei compta amb el suport de la
Fundació CMJ Godó.

Servei d’atenció diürna, 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.

S’articula en 3 nivells d’atenció:

22 dones

Neurofitness
Activitats preventives i de promoció de la salut
neurocognitiva i el benestar emocional.

35

persones ateses

3 dones
Servei d’Atenció
a la Fragilitat
i l’Exclusió Social

50

Llars
d’acompanyament
en l’envelliment

Acció
Comunitària

10 homes

0 no-binari

EntrenaMENT
Taller d’atenció i tractament del deteriorament
cognitiu i les demències.

persones ateses

2 dones
Centre
de Dia

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

6 homes

14

persones ateses

105

persones ateses

   

Tallers i activitats d’acompanyament
a familiars de persones amb dependència.

5 dones

9 homes

0 no-binari

Aquest 2021 ha comptat amb el suport
econòmic de:
• Fundació “la Caixa”
• Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona
• Departament de Drets Socials, Generalitat de
Catalunya
• Departament de Drets Socials, Generalitat de
Catalunya a càrrec del 0,7 % IRPF

0 no-binari

12

persones ateses

28 homes

0 no-binari

Aquest 2021 ha comptat amb el suport econòmic de:
• Fundació “la Caixa”
• Districte de Ciutat Vella, Ajuntament de Barcelona
• Agència de Salut Pública de Barcelona

Centre
de Dia CD
Servei social especialitzat inclòs a la cartera de serveis
socials.

13

places

Places col·laboradores del Departament de
Drets Socials, Generalitat de Catalunya
També amb disponibilitat de places privades.
Aquest 2021 totes les places ocupades han estat places públiques.

6 dones

6 homes

0 no-binari

Llars d’acompanyament
en l’envelliment LAE
5 dones

9 homes

0 no-binari

Habitatges compartits per a proporcionar una Llar digne 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.
Promovem 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.
Unitat de convivència
Nou de Sant Francesc

3

Unitat de convivència

3

Rull 1

Unitat de convivència
Rull 2
Unitat de convivència
Avinyó

persones

persones

6

persones

1

persona

Habitatge en conveni amb
l’Institut Municipal
d’Habitatge de Barcelona
Habitatge en conveni amb
l’Institut Municipal
d’Habitatge de Barcelona
Habitatge en conveni
amb la Congregació de les
Germanes Hospitalàries de la
Santa Creu i Sant Pau

Llars d’Acompanyament
Famílies
2 habitatges cedits per la Congregació de les
Germanes Hospitalàries de la Santa Creu i Sant
Pau, situats al carrer Rull, adreçats a famílies en
situació d’exclusió residencial. Gestionat en
coordinació amb els serveis socials bàsics Gòtic.

Acció Comunitària

Participació

Des de la línia d’actuació d’Acció Comunitària volem oferir
perspectives per entendre i millorar l’entorn en el que vivim.
Desenvolupem intervencions adreçades a la millora de
l’entorn vital i comunitari promovent un barri per a
totes les edats.

• Taula Tècnica d’Envelliment del Gòtic

Durant l’any 2021 hem desenvolupat les següents accions:
• Taula Tècnica d’Envelliment del Gòtic

Conveni de 3 habitatges
amb ABD
Cessió de 3 habitatges al carrer Escudellers a
L’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)
per al seu programa de reinserció social.

• Activitat comunitària
«Mou-te amb 6 potes»

39

persones participants

• Activitat comunitària
«Música i Moviment»

Aquest 2021 ha comptat amb el suport de:
• Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona
• Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya
• Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya a
càrrec del 0,7 % IRPF
• Diputació de Barcelona
• Agència de l’Habitatge de Catalunya
• Fundació CMJ Godó

• Taula de Dones del Gòtic
• Taula de Memòria Històrica de Ciutat Vella
• Participació en el IV Congrés de Serveis

Socials Bàsics i Especialitzats, amb la
ponència “Proposta de bona pràctica per
a la transformació dels serveis de centre
de dia cap a serveis d’acompanyament a
l’envelliment a la comunitat”

52

persones participants

• Desenvolupament del projecte
«Memòria Visual del Gòtic»

9

entitats del barri

14

persones a títol personal

Habitatge en conveni amb la
Fundació Ferrer i Guàrdia

• Taula de Salut de Ciutat Vella

«Estic felic,, les meves coses,
el meu espai, no pateixo
pel demà…»
Usuari

Aquest 2021 ha comptat amb el suport de:
• Districte de Ciutat Vella, Ajuntament de Barcelona
• Agència de Salut Pública de Barcelona

«Em quedo en el barri, on
em coneixen tots, les meves
assistentes i les persones a
les quals importo.»
Usuari

Valoració

Valoració

Serveis
4,8%

Algun plat de menjar

Llars d’acompanyament en l’envelliment
10%

4,8%

No tenir portera

Actituds d’alguns usuaris

4,8%

Activitats de pintura

9,5%

M’agradaria poder venir més
estona, però amb COVID no es pot

Què és el
que menys
t’agrada
de venir
al centre?

47,8%

Res

40%

La relació amb els
companys

Què és el
que menys
t’agrada
de viure en
una LAE?

40%

Els conflictes de
convivència

23,8%

Conflictes entre persones

10%

4,8%

Em sento controlat

Conflictes amb professionals

4,5%

El tracte amb la gent

13,6%

Companyia

10%

Em relaxo

Quan estic a l’habitació

4,5%

Tot

36,6%

4,5%

El dia de musicoteràpia

Què és el
que més
t’agrada
de venir
al centre?

10%
60%

La comoditat,
seguretat

31,8%

El tracte del personal

Què és el
que més
t’agrada
de viure en
una LAE?

Sento que he fet molt bé en
venir a viure aquí

10%

Tot en general

10%

Que és molt bonic		

4,5%

Neteja, tranquil·litat

Llar la Mercè -Residència
La totalitat de les places estan concertades amb el Departament
de Drets Socials, Generalitat de Catalunya.

25

Places

Grau de
dependència

9
homes

14
dones

90%

Usuaris
amb Grau II

per èxitus

6.700

83 anys

Estades

Edat mitjana

10%

Usuaris
amb Grau III

Projectes
desenvolupats

1 baixes

80%

20%

Procedència
Barri Gòtic

Procedència
altres llocs

• Reforç de la figura del professional
referent

• Adhesió al programa Apropa Cultura

Participació
• Participació a la Taula Tècnica

Ingressos
econòmicc

Suport
familiar

34,78%

56,52%

Reben pensió no
contributiva (PNC)

Pensió
de jubilació

56%

36%

Persones sense
suport familiar

Persones amb
algun tipus de
suport familiar

8,70%
Cap pensió

8%
Persones incapacitades
legalment i tutelades per
una fundació

Reformes efectuades
Col·locació de doble vidre en tots els
finestrons de la Residència i revisió del
sistema de tancament de tots els finestrons.

Substitució dels armaris
de les habitacions de les
persones usuàries.

Substitució de l’armari
del microones de
la 2a planta.

d’Envelliment del Gòtic

• Participació a la comissió de l’Escola
d’envelliment saludable del Gòtic

• Participació a la Junta Directiva

de la Federació d’Entitats
d’Assistència a la Tercera Edat FEATE
(Anabel Quiroga- Directora Residència)

Serveis

14

treballadors

M.03
 

Talent i desenvolupament
professional

3

11

HOMES

DONES

Contracte
indefinit

50%

1

6

Contracte
temporal

50%

2

5

3

19

2

17

1

2

1

6

1

6

HOME

HOME

DONES

DONES

Residència

22

treballadors

HOMES

Contracte
indefinit

86,36%

Contracte
temporal

13,64%

HOMES

HOME

DONES

DONES

DONES

Oficines centrals

7

treballadors

Contracte
indefinit

HOMES

100%

HOME

DONES

DONES

Voluntaris

16 1
Serveis

Residència

Compte de resultats
en milers d’euros

dels ingressos són d’activitat
fundacional

ingressos 31/12/2021

990 €

Subvencions
i donacions

4.978 €
Prestació
de serveis

TOTAL

6.194 €

295 €

Altres
ingressos

1.079 €

Despeses
de personal

3.079 €

M.04

Els comptes clars

Com obtenim
els nostres ingressos
Fons
públics

23,24%

Fons
privats

76,76%

Despeses

despeses 31/12/2021

Compres i altres
despeses

98,38%

TOTAL

5.133 €

Despeses
directes

Despeses
indirectes

262€

85%

713 €

Línies d’activitat

15%

Despeses
financeres

Amortitzacions

Balanc,

16,34%

en milers d’euros

Llar la Mercè

actiu 31/12/2021

Actiu no corrent

28.960

Actiu corrent

18.043

TOTAL

47.003

PASSIU 31/12/2021

Patrimoni net

18.311

Passiu no corrent

24.305

Passiu corrent
TOTAL

4.387
47.003

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

61,17%
Habitatge de
lloguer social

22,49%
Promoció
habitatge social

Durant el 2021 hem compartit amb
vosaltres tot el que fem i com ho fem.
Gràcies per escoltar-nos i
acompanyar-nos!

437

seguidors

3.365

La comunicació,
dins del sector
La FiBS, com a integrant de COHABITAC,
forma part del Grup de Treball de
Comunicació d’aquesta associació de
Fundacions. Participa també en la Comissió
de Comunicació de la Taula del Tercer Sector.

seguidors

M.05

Comunicació

662

seguidors

432

seguidors

52

Canals de
comunicació interna
La Fundació FiBS disposa de canals per a la
comunicació entre el personal: WhatsApp i
correu electrònic intern així com el butlletí
informatiu. Realitzem també reunions:

seguidors

• Setmanals d’equip
• Setmanals d’equips per àrees de treball
• Trimestrals de Patronat

2.630

Tenim un canal de denúncies obert al personal
per a qualsevol infracció, comportament no ètic
o delictiu.

subscriptors

Formació
Serveis

Residència

• Mesures de prevenció de la Covid19 en centres de dia (8h),
ACRA. Daniel Agut, Mercè Giner, Miriam Hernandez, Marta Margelí i
Ariadna Ortega. JUNY

• Vacunació als centres residencials: informació
per als professionals sanitaris, Salut Pública.
Cristina Ramia. GENER

• Adequació dels espais del centre de treball per CD segons mesures
de prevenció Covid19 (4h), ACAD. Mercè Giner. JUNY

• Reflexions en moviment: Com em comunico
amb mi i amb els altres (2h), Lluïsa Ibiza, psicòloga
de la Residència. Tot l’equip de treballadores
d’atenció directa i indirecta. MARÇ

• Iniciació básica a la informàtica i eines de treball col·laboratiu (28h),
formació pròpia. Daniel Agut, Mercè Giner, Miriam Hernandez, Marta
Margelí, Ariadna Ortega, Diana Villegas, Andrea Mur, Victoria Ramírez,
Núria Bayarri, Rosa Gómez i M. Isabel Moreno. OCTUBRE A DESEMBRE
• Gestió emocional per a professionals de l’atenció directa (20h), Psico
Tools. Daniel Agut, Mercè Giner, Miriam Hernandez, Marta Margelí,
Ariadna Ortega, Diana Villegas, Andrea Mur, Victoria Ramírez, Núria
Bayarri, Rosa Gómez i M. Isabel Moreno. SETEMBRE A NOVEMBRE
• La gestió d’equips de treball mixtes, en presencial i teletreball (5h),
Aula Col·legi Economistes Catalunya. Mercè Giner, Miriam Hernandez,
Marta Margelí, Ariadna Ortega. OCTUBRE
• Mesures de prevenció i protecció Covid19 adaptades al funcionament
del centre. Actualització octubre a desembre (4h), formació pròpia.
Daniel Agut, Mercè Giner, Miriam Hernandez, Marta Margelí, Ariadna
Ortega, Diana Villegas, Andrea Mur, Victoria Ramírez, Núria Bayarri,
Rosa Gómez i M. Isabel Moreno. OCTUBRE A DESEMBRE
• La gestió de la incertesa en temps d’emergència (5h), CEC. Mercè Giner,
Miriam Hernandez, Marta Margelí, Ariadna Ortega. OCTUBRE

• Introducció a la prevenció de riscos laborals (2h),
Gabinete SME. Equip d’atenció directa i indirecta.
• La relació com a eix de treball i les necessitats
de les persones amb vulnerabilitat (14h). Tot l’equip
de treballadores d’atenció directa. MAIG A DESEMBRE
• Lideratge emocional (12H), Campus Feate.
Cristina Ramia.
• Curs avançat d’acompanyament espiritual en el procés
de morir (30h), Associació Vinyana. Anabel Quiroga.
NOVEMBRE I DESEMBRE

• De la dansa a la salut: una eina per cuidar-se i cuidar
(8h), Cesc Gelabert- Col·legi d’infermeria de Barcelona.
Cristina Ramia. DESEMBRE

Serveis
 ctualització i acreditació del Servei de Centre de Dia i
A
la relació amb els serveis SAFES i SSN, tot comptant
amb nous espais i equipaments adients:
– Cerca de locals
– Acreditació SAFES, LAE i SSN per incloure’ls
a la cartera de serveis.
 esenvolupament de les Llars d’Acompanyament en
D
l’Envelliment (LAE). Valoració i disseny de nous serveis i
suports:
– Innovació tecnològica.
– Accessibilitat.
– Prestació de suports a les persones.
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Objectius 2022

 onsolidació, extensió i millora continua dels serveis
C
per la salut cognitiva i l’atenció al deteriorament
cognitiu i les demències en entorns comunitaris:
– Desenvolupar el programa de salut cognitiva
comunitària Neurofitness a altres barris de Barcelona
(SSN).
– Creixement d’EntrenaMENT, vinculat a itinerari i
innovació de serveis i suports (SSN).
Incorporar noves metodologies i capacitats
professionals:
– Definir els serveis i suports en clau d’itineraris.
– Desenvolupar competències professionals
en clau comunitària i afí amb model estratègic.
– Posar en valor nous rols o perfils professionals:
per ex. neuropsicologia comunitària, integrador social
especialista en acompanyament en l’envelliment.

Residència
 intar la 4a planta de la
P
Residència.
 anviar el mobiliari de la sala
C
annexa de la 3a planta.
 onstrucció d’una pèrgola
C
al terrat.

Habitatge
 ugmentar el parc de lloguer
A
social a Catalunya

Membre de

Treball en xarxa
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Col.laboradors
   i acreditacions

Col.laboradors

