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Memòria 2014
“ACOLLINT I ACOMPANYANT PERSONES”

Missió: Treballem per a la construcció d’un món just i solidari mitjançant l’atenció  

a les persones més vulnerables i excloses, recuperant la seva dignitat i el seu sentiment de vida.  

Actuem amb la societat per a impulsar estructures alliberadores. 

Consell de la Fundació Social: 
Eduarda Vergara Sáez (Presidenta), 
Núria Andreu Freixas (Vicepresidenta), 
Immaculada Ladrero Ibrain (Tresorera), 
Catalina Verdera Estarellas (Secretària), 
Carme Aluja Gasull (Vocal),  
Sacramento Muñoz Martín (Vocal), 
Manel Lecha Legua (Vocal).

fotografia portada: vera lair
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«Avui és dissabte, m’aixeco, em faig 
el llit, em vesteixo, em pentino, em 
poso guapa, esmorzo a la cuina, 
netejo el meu bol i la cullera, em 
donen el mòbil i me’n vaig a veure 
la tele o al pati perquè allà tots som 
amics.»

Un dia en el centre vist per una noia del CRAE Casa Solaz

ÀMBIT INFÀNCIA

7 llars

55 places

64 nens  
i joves atesos  
de 4 a 18 anys

18 voluntaris

Serveis i espais educatius 
que acullen a infants, 
adolescents i joves en 
situació de vulnerabilitat. 
Donem suport als tutors 
legals en la tasca  
d’educar-los  
i emparar-los en el seu 
procés de maduració 
personal i social. Disposem 
de 3 Centres Residencials 
d’Acció Educativa propis: 
Casa Solaz a Barcelona, 
Complex Maricel a Arenys 
de Mar, i La Caritat  
a Girona. 



«Les vistes de Barcelona  
des de la residència m’encanten. 
Em sento molt a gust  
a la residència: amb la meva 
companya d’habitació, amb la resta 
de residents i amb els treballadors 
del centre.»

Enriqueta Ribas Papasey

«M’agrada estar a la meva habitació 
llegint, mirant la televisió o enraonant 
amb la meva companya Enriqueta 
perquè m’agrada la tranquil·litat; 
no m’agrada el soroll i, per això, 
participar en el taller de taitxí és una 
de les meves activitats preferides.»

Dolors Deulofeu Munt

Atenció integral i 
continuada a persones 
grans que, degut al seu 
grau de dependència i a la 
seva situació social, tenen 
dificultats per viure el seu 
projecte de vida de manera 
autònoma. Garantim una 
situació de benestar tot 
possibilitant projectes 
de vida centrats en les 
capacitats mantingudes. 
Disposem d’una residència 
pròpia: Residència 
Betània a Barcelona. 

1 centre

80 places

85 persones  
d’entre 67  
i 105 anys

15 voluntaris

ÀMBIT GENT GRAN



«El grup musical de Los Ronderos 
de l’Obra Social de Santa Lluïsa 
de Marillac m’aporta il·lusió, i tenir 
relació amb més persones. Ara vaig 
pel carrer i em saluden vianants  
que em reconeixen de les vegades 
que hem tocat a la Barceloneta.»

Sergio Serra, persona atesa per OS Marillac

ÀMBIT  
INCLUSIÓ SOCIAL

Serveis que acullen a persones i famílies que es troben en situació de risc social. 
Acompanyem a la persona  en el seu procés de promoció personal fins que assoleixi, 
d’acord amb les seves possibilitats i habilitats, la seva autonomia. Ho fem a través de 
tres obres pròpies a Barcelona: Santa Lluïsa de Marillac (atenció a persones en 
situació de sense llar i sense suport familiar),  Llar de Pau (atenció a dones que es 
troben en una situació de vulnerabilitat i sense llar), Espai Àgora (atenció a dones 
amb mesures d’execució penal, especialment per a mares i dones embarassades).

Centres d’estada limitada
Atenció a persones en risc social en procés  

de convalescència.

2 centres

59 places

178 persones  
ateses

Pis tutelat
Atenció a dones, amb o sense fills a càrrec, sense suport 
familiar que necessiten un recurs residencial temporal.

7 unitats  
de convivència

18 places

19 dones ateses
9 infants  

i joves atesos

Centres de dia per a persones  
d’exclusió social

Lloc de trobada per recuperar la dignitat pròpia.

2 centres

60 tallers  
oferts

197 persones  
ateses

Servei d’acollida i orientació
Acompanyament en el procés de promoció personal  
de persones que es troben en situació de risc social.

1.460 persones 
ateses



Atenció a centres penitenciaris
Acompanyament  a interns en centres penitenciaris  

amb manca de suport social i familiar.

502 persones 
ateses

7 Centres  
penitenciaris 
visitats

Habitatges d’inclusió social

77 Places

19 habitatges
91 Persones 

ateses

Voluntaris

298 voluntaris

DISTRIBUCIÓ  D’ALIMENTS: L’any 2014 han 
estat en funcionament dos punts de distribució 
d’aliments per atendre a persones i famílies en una 
situació econòmica molt feble que no els permet 
cobrir les seves necessitats bàsiques d’alimentació. 
Un d’ells acull families residents al barri de la 
Barceloneta, i l’any 2014 s’ha posat en marxa, 
juntament amb les parròquies de la zona, un altre 
que acull famílies de l’arxiprestat de la Sagrada 
Família. En total, s’han atès 1.933 persones, i s’han 
lliurat 8.312 lots.

SUPORT  URGENT A FAMÍLIES 
VULNERABLES: Projecte d’acollida i 
acompanyament  a famílies en situació de 
vulnerabilitat econòmica que requereixen una 
intervenció urgent. El projecte contempla ajuts 
econòmics mensuals o ajuts econòmics puntuals 
que permetin a les famílies mantenir la cobertura 
de les seves necessitats bàsiques en tant recuperen 
l’autonomia econòmica perduda. Aquests ajuts es 
complementen amb un suport social, especialment 
en la recerca de feina per recuperar l’autonomia en 
el menor espai de temps possible. 
L’any 2014 s’han efectuat 93 pagaments a 12 
famílies que han suposat una despesa total de 
34.200,00 €.

ESPAI DE VINCLES “ROSALIA RENDU”: 
Projecte d’acompanyament de persones que viuen  
al carrer amb l’objectiu de crear vincles de solidaritat. 
Se’ls va a trobar diàriament al carrer per tal que 
tinguin un suport afectiu i un lloc de referència on 
pernoctar amb seguretat.
S’adreça a persones majors de 18 anys que han 
fet del carrer el seu espai de vida des de fa anys i 
es troben en una situació d’alt risc per la seva poca 
capacitat d’autoprotecció i/o de malaltia. S’ha estat 
actuant a carrer un total de 4.836 hores, realitzant 
1.615 contactes personals amb un total de 437 
persones. A l’espai de referència  han pernoctat un 
total de 118 persones diferents al llarg de l’any.

ESPAI D’ACOLLIDA I CAPACITACIÓ 
“JAHIBÉ”: Espai per capacitar laboralment i 
potenciar la convivència o relació amb altres adreçat 
a persones que han estat sense llar i han iniciat un 
procés de millora i promoció personal. És un espai 
d’atenció diürna on es treballa la recuperació i 
consolidació dels hàbits i les capacitats que facilitin 
l’inici d’un itinerari personal d’inserció laboral. En 
aquest espai s’ha acompanyat a 6 persones. 

ALTRES  
PROJECTES



AGRAÏMENTS

XIFRES
Despeses (de cada 100 €)

Ingressos (de cada 100 €)

La tasca que realitza Filles Caritat Fundació Social  
és possible gràcies al suport de voluntaris i voluntàries, filles de la caritat i professionals. 

Volem agrair la col·laboració de les administracions públiques…

… i de moltes altres fundacions privades, socis i donants particulars  
que ens ajuden a continuar amb els nostres projectes.

Fes-te voluntari: escriu-nos a fc.voluntariat@fillescaritatfundacio.org
Fes un donatiu: ES95 2100 3039 4122 0034 1900

En 
gestió: 

1,9€
Serveis 

centrals: 
1,2 €
Altres 

(Impostos, 
assegu-
rances, 
finan-

ceres,..): 
0,7 €

En atenció directa a persones: 

74,8€
Professionals: 60 €

Serveis a les persones (alimentació, roba, 
medicació,....):14,8€

En 
instal·lacions: 

23,3€
Consums: 5,2 €

Reparacions: 15,2 €
Amortitzacions  
i lloguers: 2,9 €

Dona-
cions 
priva-
des: 

4,3€

Prestació de serveis: 

86,2€

Subven-
cions 

públiques: 

9,5€
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