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La FUNDACIÓ MAMBRÉ es va constituir l’any 2007 impulsada per quatre 
entitats: Arrels Fundació, Assís Centre d’Acollida, Companyia de les 
Filles de la Caritat i Ordre Hospitalària Sant Joan de Déu, totes elles 
compromeses en l’atenció i la integració social de les persones sense llar i 
en la lluita contra l’exclusió social. 

Des de l’experiència d’aquestes entitats que treballen en el  
desenvolupament integral de les persones en situació d’exclusió social i 
específicament de les persones sense llar, s’identificaren diverses 
mancances, entre d’altres, de coordinació i de recursos que dificulten 
l’assoliment d’una millora de la situació de les persones ateses. 

Per enfrontar-se a aquestes mancances, les entitats esmentades 
decidiren endegar un projecte comú per a les persones sense llar, orientat a 
donar respostes conjuntes al buit residencial i les mancances d’allotjament 
per a aquest col�lectiu vulnerable. 

La Fundació, tot aplegant esforços i recursos de les quatre entitats 
esmentades, vol potenciar algunes de les activitats que abans portaven a 
terme separadament i iniciar-ne de noves. 

Conscients que cal realitzar l’objectiu d’anar més enllà de l’alberg o el 
centre d’acollida, per donar pas a noves formes d’allotjament més efectives 
per als processos d’inclusió social, la FUNDACIÓ MAMBRÉ vol ser una eina al 
servei de la societat per portar a terme projectes compartits per les quatre 
entitats en l’àmbit de la inclusió social. 

La finalitat de la FUNDACIÓ MAMBRÉ és actuar com un agent facilitador i 
motivador de processos d’inclusió social, posant especial èmfasi en 
l’acompanyament de les persones sense llar en el seu procés individualitzat 
de canvi. 

La manca d’una llar estable i permanent que proporcioni un marc adient 
per a la convivència, és un dels principals problemes socials com assenyala 
l’Estratègia Europea d’Inclusió Social de la Unió Europea. Les noves 
polítiques socials envers aquest problema no el consideren ja com una 
qüestió amb causes predominantment personals o individuals, sinó que 
donen prioritat a les causes situacionals i a una visió dinàmica i no estàtica 
de l’exclusió social. 

L’extrema dificultat en l’accés a un habitatge és una situació present i 
massa freqüent en la nostra a societat, i és un dels factors més importants 
en l’origen o la perdurabilitat de l’exclusió social.  

En el marc de l’objectiu general de la FUNDACIÓ MAMBRÉ -que és el de 
donar resposta a les necessitats d’habitatge de les persones sense llar des 
d’una perspectiva personalitzada i integral a través de l’acompanyament i 
des del treball en xarxa– els objectius específics de la Fundació es concreten 
en: 

- Aconseguir, gestionar i posar a disposició de les persones sense llar 
equipaments residencials de diferents tipus segons les seves diverses 
necessitats. 

- Proporcionar un espai residencial i relacional positiu des del qual 
s’afavoreixi l’autoestima i la promoció social de la persona. 
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- Dissenyar, posar en marxa i gestionar programes d’inserció laboral. 
- Elaborar una base de dades conjunta de les persones ateses en les 

entitats promotores de la FUNDACIÓ MAMBRÉ. 
- Impulsar i portar a terme informes i estudis sobre la situació de les 

persones sense llar. 
- Oferir assessorament legal en relació a les necessitats de les 

persones sense llar. 
- Difusió i sensibilització quant al problema social de les persones 

sense llar i, en general, de l’exclusió social. 
 


