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ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

 
 

PATRONAT 

PRESIDENT   Lluís Font 

SECRETARI   Carles Gómez 

TRESORERA   Beatriz Cañizares 

VOCALS Andreu Rovirosa. Jordi Riera. Montserrat 
Fischer. Núria Gómez. Valero Soler.  

 

EQUIP DE GESTIÓ 

DIRECTORA Alícia Vallet 

EDUCADORA SOCIAL Gala Larxé  

VOLUNTARIAT Núria Gómez 

 

PERSONES VOLUNTÀRIES 

 

Gràcies Carmen Rosa, Loli, Manel, Miquel, Míriam, Puri, Càudia, Rosa ......... i a totes les 

persones que amb la seva generositat decideixen compartir el seu temps amb el projecte 

llars compartides. Gràcies per la vostra tasca inestimable. 
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Innovació,  

acció social, 

sensibilització 
LA FUNDACIÓ 

 

La Fundació Privada Llars Compartides (FLLC) es constitueix l’any 2003 com entitat 

sense afany de lucre, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de la gent gran 

mitjançant una alternativa d’envelliment digne i autònom.  

 

MISIÓ 

 

 Crear i mantenir llars compartides adients per a les persones grans interessades 

en aquesta alternativa d’habitatge permanent. 

 Afavorir l’autonomia personal de les persones grans en un entorn compartit, 

possibilitant un envelliment digne. 

 Sensibilitzar a la ciutadania respecte als problemes de la vellesa al nostre entorn. 

 

VISIÓ 

Tenim un somni: acabar amb els problemes d’habitatge i soledat de la gent 

gran pensionista i amb rendes baixes.  

 

VALORS 

Convivència 

Autonomia personal 

Dignitat 
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OBJECTIUS 
 

Dignificar l’envelliment de la gent gran en situació de risc per problemes econòmics i de 

soledat. 

 

Promoure l’autonomia personal  i l’envelliment en companyia. 

 

Oferir un model participatiu de convivència amb habitatges adequats a les necessitats de 

les persones grans ateses i adaptats a les seves capacitats. 

 
Informar i divulgar a la societat sobre els nous reptes de l’envelliment. 

 
 

Acció social 
Una alternativa d’envelliment 

 
 

Hem continuat treballant per acompanyar a la gent gran en situació de 

vulnerabilitat i que pateix les conseqüències de la soledat i la manca de recursos 

econòmics, a través d’una atenció personalitzada. 

  

LES LLARS 

 
A través del cohabitatge o “cohousing” possibilitem l’apoderament i l’envelliment actiu de 

les persones grans. El fet de formar part d’una comunitat organitzada, de compartir i de 

prendre decisions conjuntament, fa que aquestes persones s’allunyin de la concepció 

assistencial que s’acostuma a tenir en relació a la gent gran. Viure de manera 

col·laborativa permet trencar l’aïllament i combatre la soledat, i això repercuteix de 

manera positiva en la salut de les persones a tots els nivells, tant física com psicològica.  

 

Oferim la possibilitat de gaudir d'una llar permanent a la gent gran amb rendes baixes que 

tenen dificultats per accedir a un habitatge digne i accessible i/o no volen envellir soles. 

Totes les peticions ateses venen derivades per serveis socials municipals i entitats 

socials. Gestionem 9 pisos a Barcelona i atenem a 34 persones grans. 
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EL VOLUNTARIAT 

Cada llar té assignada una persona  voluntària que sota la coordinació de l’educadora 

social de la FLLC, s'encarrega de vetllar per mantenir  la bona convivència i benestar 

dels residents, fomentar la participació d’aquests en el seu entorn més pròxim donant a 

conèixer les activitats del barri. 

El que diuen els residents ...... 

 

CARMEN 

La FLLC per a mi ho és tot! És la que em proporciona el sostre i la llar on visc amb tres 

companys més.  La Fundació vetlla per a que estiguem bé en tots els sentits. És molt 

gratificant saber que hi ha unes persones que es preocupen per el nostre benestar.  

 

IMMA 

Estic agraïda a la FLLC per facilitar-me una llar digne i on he trobat l’afecte de la família 

que no tinc. Ens sentim recolzats en tot moment per la voluntària que ens visita, 

disposada a oferir-nos la seva ajuda incondicional. 

 

El que diuen les persones voluntàries 

 

PURI 

Quan va arribar l’hora de la meva jubilació vaig decidir dedicar una part del meu temps a 

oferir ajuda a persones en situacions complicades. Vaig conèixer la FLLC i vaig pensar 

que podria ajudar a crear un ambient més familiar per a compensar les mancances 

d’afecte. Els resultats són molt gratificants i enriquidors. 

 

CARMEN ROSA 

Amb el transcurs dels anys sento que he generat un vincle amb la FLLC de compromís i 

en especial amb els residents. La relació entre ells i jo ha estat de confiança. He comprès 

sobretot que fer-se gran amb pocs recursos i sense família propera, fa que siguin cada 

cop més vulnerables i fràgils amb les  repercussions en la seva qualitat de vida. 
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Sensibilització 
Com a societat no hauríem d’admetre que algú 

estigui sol sense voler-ho  

 

Durant aquest any hem continuat treballant per donar-nos a conèixer participant en 

grups de treball i actes de sensibilització. 

 

 

ACTIVITATS REALITZADES 
  

Hem participat a l’adhesió del Manifest per aturar el maltractament a les persones 

grans amb 42 entitats més vinculades a la gent gran. Una iniciativa de la Fundació pro 

Vellesa Autònoma, PROVEA. Un compromís per treballar plegades per protegir i garantir 

els drets d'aquest col·lectiu. 
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Beneficiaris de la donació mensual de productes de neteja per cada llar de l’Associació  

La Nau, que permet reduir la despesa econòmica que haurien de fer els residents. 

 

Membres del programa d’oci social del grup Atrápalo Social i d’Apropa Cultura que 

permeten que els residents de les llars puguin gaudir de la cultura. Unes accions per 

ajudar a que l’oci sigui un dret accessible per a tothom i la cultura una eina d’integració. 

 

Per la celebració del Sant Jordi aquest any hem fet un regal molt especial als residents. 

Cada un d’ells, homes i dones, han rebut un llibre i una rosa de xocolata de l’Obrador El 

Rosal de l’Associació Alba. A més a més, hem participat en la parada de roses 

solidàries al Pati de Carruatges de La Generalitat de Catalunya.  
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Hem treballat amb altres entitats per 

Definir recursos i serveis per a la 

gent gran per evitar el seu 

maltractament:  

Fundació L’Esperança, Càritas 

Barcelona, Fundació Roure, Fira 

Gran entre d’altres, a la seu de la 

Fundació de l'Esperança. 
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Les LLars Horitzó-F. Roca i Pi, 

compten amb 16 habitacions 

distribuïdes en 3 plantes en 

un mateix equipament. Cada 

planta disposarà de sala 

d’estar menjador i cuina 

office. 

El 15 de març varem signar el conveni per implementar la rèplica del projecte a Badalona. 

Un treball en xarxa amb la Fundació Llegat Roca i Pi, Càritas Badalona i la Fundació 

Amorós Garriga. Aquest treball ha tingut com a finalitat la transformació d’una antiga 

residència en un recurs de cohabitatge per a gent gran, seguint el model de les llars 

compartides, alhora que  d’aprofitament i de reutilització d’equipaments clàssics. 
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S’amplia la sensorització d’habitatges socials del Grup Cellnex. Dues llars, propietat de 

la Fundació Benestar i Família, s’han beneficiat amb dispositius que recullen i 

monitoren dades sobre eficiència energètica, temperatura, humitat i el nivell de CO². 

 

Celebració de la tradicional Festa de Nadal amb la col·laboració de Mi aportación i la 

campanya “Buscamos Reyes Majos” Un any més aquesta acció ens ha permès oferir 

un punt de trobada entre els residents, persones voluntàries i equip de la FLLC. 
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El model de la llar compartida arriba a l’Ajuntament de Sant Cugat, que ultima 
l’acondicionament d’un primer habitatge municipal que serà compartit per quatre 
persones en règim de lloguer social protegit 
 

Membres de la: 

- Xarxa d’Habitatges de la Generalitat de Catalunya. 

- Federació Catalana de Voluntariat Social. 

- Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 

 

Treball en xarxa amb: 

- Serveis socials municipals i entitats socials qui ens envien les derivacions de 

persones susceptibles de formar part d’una llar. 

- Fundació Benestar i Família (Fibs), propietaris de dues llars que gestiona la FLLC. 

- Conex Associació; la FLLC té la seva seu al mateix espai. 

- Amics de la Gent Gran; les persones voluntàries de la FLLC poden gaudir de la 
formació específica sobre gent gran. 

 

Enguany hem tingut diverses reunions amb ajuntaments interessats en conèixer el 

projecte llars compartides per intentar  replicar el projecte al seu territori: 

 Fundació Llegat Roca i Pi. 

 Ajuntament de El Masnou. 

 Ajuntament de Sant Cugat. 

 

I hem rebut reconeixements: 

 L’INAP (Institut Nacional de l'Administració Pública), inclou ell model de les llars 

compartides en repositori públic com a bona pràctica innovadora. 

 Accèssit als Premis de la Fundació Domus VI per la categoria de professionals 

del sector. 

 

Mitjans de comunicació 

Entrevista a l’Espai Solidari de Ràdio Gràcia i al programa Hawaii 19:05" de RAC1 amb 

la participació de dos residents. 

 

 

Viure en companyia és viure millor! 
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RESULTATS 
 

 

34 persones grans  9 llars gestionades 
han millorat la seva qualitat de vida   a Barcelona   

 

Un 84% dels residents es senten satisfets de compartir una llar. 

Un 83% es senten a gust al barri.  

Un 65,4% es senten acompanyats. 

Un 89,6% es senten satisfets i còmodes a la llar. 

Un 54,9% es senten a gust a la seva habitació. 

Un 51,1% consideren que la convivència és bona.  

 

DADES I XIFRES 
 

Procedència dels ingressos  

   

Fons propis  % 65% 

 

Fons públics i privats 

  

% 35% 

 

Procedència de les despeses 

 

Estructura % 30% 

 

Programa % 52% 

Gestió i publicitat  % 18% 
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GRÀCIES 
 
 
Donem les gràcies a totes aquelles persones, empreses, institucions i entitats que han fet 
possible el projecte llars compartides. A tots els col·laboradors i col·laboradores per el 
seu suport. 
 
Perquè l’acció social de la FLLC es faci realitat, cal sumar l’esforç i la dedicació de les 

persones que hi treballen.  

Amb la col·laboració de: 

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 

Andreu Xarcuters 

Apropa Cultura 

Associació Cívica La Nau 

Atrápalo Social 

Associació Conex 

Coordinadora Catalana de Fundacions 

Federació Catalana de Voluntariat Social 

Fundació Amics de la Gent Gran 

Fundació Banc de Recursos. Pont Solidari 

Fundació Càritas Diocesana de Barcelona 

Fundació Família i Benestar Social (FIBS) 

Fundació Llegat Roca i Pi 

Fundació Patronato Ponsich Pro Enfermos y Ancianos 

Fundació Privada Avismon – Catalunya 

Fundació Privada Equlibri 

Fundació Pro Vellesa Autònoma – PROVEA 

Mas Ribatallada 

Mi aportación 

Supermercats Bonpreu-Esclat 

Turrons Alemany 
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I el suport: 

               

          

 

 

    

 

   

 

    

    

           


