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La fundació 
 
La  Fundació  Privada  Llars  Compartides  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.  
 

Missió 
 

• Constituir  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 els ciutadans respecte als problemes de la vellesa al nostre entorn. 
 

El Patronat 
 
El Patronat de la Fundació és l'encarregat de vetllar per la bona marxa de la mateixa 
tant a nivell de gestió com a nivell econòmic. 
 

Agustí Gómez Passolas. Presidència d'Honor 
Lluís Font. President 
Agustí Gómez. Secretari 
Beatriz Cañizares. Tresorera 
Vocals: Andreu Rovirosa. Antoni Solaní. Jordi Riera. Manuel García.  
Montserrat Fischer. Valero Soler. 

 
Durant l’any 2014 la Fundació ha celebrat 4 reunions de patronat. 
 

L’equip executiu 
 

 
Patronat 

 
Equip executiu del Patronat 

 
 

Treball social       Comunicació/Captació de fons              Voluntariat      
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Objectius 
 
 
1.  Constituir  i  mantenir  habitatges  compartits adients  per  a  les  persones  grans 
interessades en aquesta alternativa d’habitatge permanent. 
 
2. Minimitzar el  risc de vulnerabilitat de  la gent gran promovent  la seva autonomia 
personal i envelliment actiu. 
 
3.   Divulgar  i  sensibilitzar  a  la  societat  sobre  els  problemes  de  la  vellesa  al  nostre 
entorn. 
 
4. Fomentar la participació social i la creació de vincles associatius. 
 
5.  Incidir en les disfuncions del mercat immobiliari. 
 
 

Programes 
 
La Fundació Privada Llars Compartides realitza un treball transversal que permet oferir 
una atenció integral als residents atesos a través de diferents línies d’acció: 
 

• ACCIÓ SOCIAL 
• ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ 

 
Acció social 
Una alternativa d’envelliment digne i autònom 
 
Al llarg del 2014 hem treballat per a continuar acompanyant a les persones grans en 
situació  de  vulnerabilitat  i  que  pateixen  les  grans  conseqüències  de  la  soledat, 
l’aïllament i la manca de recursos econòmics. 
  

LES LLARS 
 
Oferim la possibilitat de gaudir d'un habitatge adequat a: 

• persones grans que malgrat cobrar una pensió tenen dificultats per accedir 
a un habitatge digne i/o accessible. 

• persones grans que pateixen solitud o manca de suport familiar. 
 

Totes  les  peticions  ateses  venen  derivades  per  els  serveis  socials  municipals. 
Actualment la Fundació gestiona 8 pisos a Barcelona i 1 a Badalona. 
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EL VOLUNTARIAT 
 
Cada llar té assignat un voluntari anomenat 
delegat de  llar, que sota  la supervisió de  la 
treballadora  social  de  la  Fundació,  és 
l'encarregat  de  vetllar  per  la  bona 
convivència i benestar dels residents.  
 
Un altre grup de voluntaris, els  integradors 
de barri, són els  responsables de  fomentar 
la  participació  dels  residents  en  el  seu 
entorn  més  pròxim,  per  conèixer  les 
activitats  del  barri  i  vincular‐se  amb  la 
comunitat.  L’integrador  també  acompanya 
a  les persones en petites gestions  i ofereix 
recolzament emocional. 
 
 

 

TESTIMONIALS 
 

El que diuen els residents ...  
 

CARMEN. La Fundació per a mi ho és tot! 
És la que em proporciona el sostre i la 
vivenda 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 Fundació per 
facilitar-me una llar digne a la que per els 
meus propis mitjans no podria assolir, i on 
he trobat l’afecte de la família que no tinc. 
Ens sentim recolzats en tot moment per la 
voluntària que ens visita, que es troba 
disposada a oferir-nos la seva ajuda 
incondicional. 
 
El que diuen els voluntaris ...  

 
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 
Fundació i vaig pensar que podia ser una 
bona opció per alleujar la soledat dels 
residents de les llars, creant un ambient més 
familiar per a compensar les mancances 
d’afecte. Els resultats són molt gratificants i 
enriquidors, treballant en equip, compartint 
experiències i transmetent ànims. 
 
CARMEN. Amb el transcurs dels anys sento 
que he generat un vincle amb la Fundació 
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, faci que siguin cada cop més 
vulnerables i fràgils, amb les  repercussions 
en la seva qualitat de vida. 
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Sensibilització 
Apropem la realitat a les persones grans 
 
Durant aquest any ens hem concentrat en donar‐nos a conèixer participant en grups 
de treball i actes de sensibilització, tal i com es descriuen en les activitats realitzades. 
 

Activitats realitzades  
 
Reportatge  fotogràfic  residents de  les  llars. El  fotògraf professional  Josep Echaburu 
ens ha  fet un  reportatge de  fotografies gratuït per ajudar‐nos a donar a  conèixer  la 
Fundació i apropar la gent gran a la societat en general.  
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Celebració Diada de Sant  Jordi solidària. Enguany hem estat presents al Palau de  la 
Generalitat de Catalunya, amb la tradicional benedicció de les parades de roses. 
 

 

 
I als Jardins del Palau Robert  gaudint d’una jornada  festiva al costat de RAC1. 
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Oci cultural. Des dels  recursos Apropa Cultura  i Atrápalo Social, els  residents de  les 
llars han pogut gaudir de la cultura a preus molt reduïts i gratuïts,  des d’exposicions a 
assistències  a  espectacles.  Una  cartellera  amb  un  missatge  implícit  d’integració, 
igualtat, responsabilitat i col∙laboració. 
 
 

 
 
Actualització setmanal continguts en la secció notícies de la pàgina Web i dinamització 
a les xarxes socials: Facebook i Twitter. 
 
Participació en Jornades i congressos: 

‐ 10x10 Càpsules d’Innovació Social. Cosmocaixa 28 de març de 2014. 
‐ Catalunya  Social.  Propostes  des  del  Tercer  Sector:  Crisi,  empobriment  i 

persones sense llar. 08 d’abril de 2014. 
‐ Jornada  anual  de  l’Acord  Ciutadà  per  a  una  Barcelona  Inclusiva.  Campus 

Poblenou UPF. 12 de juny de 2014. 
‐ Jornada Models de participació socials de les persones grans. Palau Macaya. 12 

de juny de 2014. 
‐ 7è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya. 08 d’octubre de 2014. 
‐ Jornada  Un  parc  d’habitatges  de  lloguer  social:  una  assignatura  pendent. 

Ateneus Barcelonès. 14 d’octubre de 2014. 
‐ Jornada Xarxa d’Habitatges d’Inclusió. Palau Macaya. 20 de novembre de 2014. 
‐ Seminari d’Innovació Social per a la Inclusió. Palau Macaya. 10 de desembre de 

2014. 
 

Treball en xarxa amb: 
‐ Fundació Hàbitat3,  gestora d’habitatges  socials per donar una  resposta  a  les 

greus  necessitats  existents  en  l’àmbit  de  l’habitatge  entre  els  col∙lectius  de 
persones més vulnerables. 

Donació Associació La Nau 
per  els  residents  de  les 
llars  amb  un  kit  de 
productes  d’higiene  per  a 
cadascú. 
 
Adhesió  de  la  Fundació  a 
la  campanya  solidària 
Banc  Farmacèutic  que 
neix  per proporcionar 
medicaments  a  les 
persones desafavorides. 
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‐ Cáritas Diocesana de Barcelona 
‐ Fundació Mambré 
‐ Fundació Llegat Roca i Pi 
‐ Projecte Radars (Ajuntament de Barcelona) 

 
Festa de Nadal per als residents de les llars amb la col∙laboració de Mi aportación 
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Reconeixement públic de la Fundació per el seu compromís social amb la ciutat, i amb 
motiu  del  II  Àgora  Ciutadana  de  la  Barcelona  Social  de  l'Acord  Ciutadà  per  una 
Barcelona Inclusiva. 

 

 
    
 

Resultats  
 
La Fundació Llars Compartides és arrendatària de 9 habitatges, 8 situats a Barcelona i 1 
a Badalona. Cadascun d’aquests pisos té 3 o 4 dormitoris. Durant l’any no s’ha canviat 
la ubicació dels habitatges. En el conjunt dels pisos conviuen actualment 33 persones 
grans,  65%  homes  i  35 %  dones.  Tots  ells  són  beneficiaris  de  pensions  baixes  i  no 
disposen  d’altres  recursos.  La mitjana  de  les  seves  pensions  és  de  564  €.  La  gran 
majoria no tenen suport familiar.  

Cada resident fa una aportació econòmica mensual a  la Fundació que no pot superar 
un terç de  la seva pensió. Mitjançant  la convivència en els 9 habitatges compartits, si 
tenen  la voluntat  i  les condicions necessàries, els beneficiaris poden disposar durant 
tot el temps que vulguin d’un habitatge digne i estable, per la qual cosa minimitzen la 
seva vulnerabilitat  i el  risc d’exclusió  social, milloren  la  seva autonomia  i qualitat de 
vida.  
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Totes  les peticiones ateses per  la Fundació venen   derivades des de diversos  serveis 
socials,  la  major  part  de  sol∙licituds  són  originàries  dels  CSS  de  l’Ajuntament  de 
Barcelona.  

Actualment  el  nombre  de  places  residencials  amb  que  compta  el  programa  Llars 
Compartides és pràcticament el mateix que en anys anteriors. És per aquest motiu que 
la  incorporació  a  alguna  llar d’un dels  aspirants  a  conviure  solament es pot produir 
quan, per alguna circumstància, un dels resident deixa la mateixa llar.  Actualment, hi 
ha 15 sol∙licituds d’aspirants en llista d’espera. 

RESULTATS ASSOLITS  

 Manteniment de la viabilitat de les llars. 
 Millorades les competències relacionals dels residents atesos.  
 Fomentada l’autonomia des residents, amb un habitatge assequible i adaptat a 
les seves necessitats.  

 Augmentat el treball en xarxa amb entitats.  
 Millorada la qualitat de vida dels residents atesos: un 84% dels residents es sent 
satisfet de compartir una  llar. Un 88%  se  sent acompanyat. Un 91% es  troba 
ben atès. 
 

DADES I XIFRES 
 
Procedència dels ingressos  
   
Fons propis    % 70% 

 
Fons públics i privats 
   

% 30% 

 
Procedència de les despeses 

 
Prestació de serveis % 80% 

 
Sensibilització i gestió  % 20% 
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Perquè l’acció social de la Fundació es faci realitat, cal 
sumar  l’esforç  i  la  dedicació  de  les  persones  que  hi 
treballen.  

També  agraïm  les  seves  aportacions  a  les 
administracions  públiques,  les  fundacions,  les 
empreses,  les  entitats  i  les  universitats,  que  donen 
suport a la nostra activitat i creuen en el projecte.  

      

 
 

 
 

 

 

   
 
 

   
 

        
     

                                     
 
 

I, GRÀCIES  A 
TOTS EL 
VOLUNTARIS 
per la vostra tasca 
inestimable en un any 
tan difícil com aquest. 
Sense vosaltres Llars 
Compartides no seria 
possible!  
Aina Otero 
Alexandra Palmero 
Antonio Doblado 
Carmen Rosa 
Francesca Ropero 
Helena Martinez 
Josep Sans 
Manuel García 
Mª Dolores Ruiz 
Maria Machí 
Purificación Leris 
Santiago Mata 
Xavier Villoro 
Irma Roldán 
 

 

 


