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Fundació Mercè Fontanilles

Va ser creada l’any 1991 amb l’objectiu fundacional de:
-

L'abordatge de les problemàtiques socials que necessiten especial atenció.

-

Gestió de programes, recursos, centres i serveis socials i sòcio-sanitaris

-

Desenvolupar la seva activitat en els següents àmbits d'intervenció:
a)
b)
c)
d)

-

Investigació i prevenció.
Acollida i tractament
Inserció i reinserció.
Sensibilització i docència.

Establint com a trets característics dels seus programes:
a) La integració social dels grups o minories afectades
b) La intervenció centrada en l'especifitat de cada persona afectada.
c) La gestió dels programes des d'una perspectiva interdisciplinària.

El seu àmbit d’actuació és a tot el territori de Catalunya.

Membres del Patronat
-

Domènec Domènech Roig, president

-

Bertomeu Mayoral Herrero, vicepresident 1r

-

Montserrat Anfrons Gubert, vicepresidenta 2a

-

Pere Molins García, secretari

-

Pilar Duró Vila, tresorera

Sectors d’activitat i serveis específics

La Secretaria d’Infància i Adolescència ha fet un
reconeixement a les entitats que hem treballat
durant més de 15 anys col·laborant amb l’Àrea de
Suport al Jove amb els Pisos assistits.
També celebrem l’aniversari de:
• Pis de suport a persones amb VIH, 20 anys
• Servei de suport a Medi Obert, 5 anys

Indicadors d’activitat

Atenció a la infància, adolescència i al jove tutelat i extutelat
Servei
Any d’inici Núm.
Núm.
del servei places
usuaris
Centre d’Acolliment Estrep
1996
40
117
Centre d’Acolliment Raïmat
1997
22
69
Centre Residencial d’Acció
Educativa Lledoners
1998
16
23
Centre Residencial d’Acció
Educativa Vilana
2002
30
58
Centre socioeducatiu diürn
SAT El Bosc
2008
70
273
Pisos Assistits per majors de
18 anys a Barcelona
1994
10
13
Pis Assistit per a majors de
18 anys a Manresa
Pis Assistit per joves de 16-18
anys a L'Hospitalet
Servei d’Acompanyament
Especialitzat a Joves tutelats i
extutelats
Equip de Valoració de
Maltractaments Infantils de les
comarques de Barcelona
Equip de Valoració de
Maltractaments Infantils de les
comarques Lleida

99 %
91 %
64 %
52 %

6

7

70 %

2007

8

9

92 %

1999

63

101

112 %

2008

-

122
famílies

-

(158
infants)

2008

-

4 famílies

-

(5 infants)

263

Atenció en serveis socials en l’àmbit del ICASS
Servei
Any d’inici
Núm.
del servei
places
Pis de suport a persones
amb VIH
1990
5

Total serveis

104 %
107 %

2008

Total serveis

Servei Atenció domiciliària

Ocupació

2001

833

Núm.
usuaris

Ocupació

8

100 %

-

4

-

5

12

Suport als serveis penitenciaris
Servei
Any d’inici
del servei
Servei de suport a Medi
2005
Obert
Equip de Suport al
Programa de Beques de
2008
l’Obra Social de la Caixa
Unitat Dependent del Vallès
2008
Total serveis

Núm.
places
-

Núm.
usuaris
97

Ocupació
-

390

387

20

28

410

512

-

Formació professional i sensibilització social a la ciutadania
en col·laboració amb altres entitats
Entitat
Activitats
Núm.
Àmbit d’actuació
assistents
Secretaria Acció
Ciutadana del
Departament de
Governació
Associació de
Treballadors Familiars
de Catalunya

40

976

Prevenció i sensibilització
en diversos temes socials

2

33

Docència en
drogodependències

Escola Vedruna
Terrassa

2

139

Prevenció i Sensibilització
en socioaddiccions

Escola Esperança
Badalona

1

45

Prevenció i Sensibilització
en socioaddiccions

IES Llavaneres

2

102

Total sessions

47

1295

Conferències informatives
de sensibilització a 3º ESO
i Batxillerat

Equip humà

Formació
Durant l’any 2010, s’ha promocionat la millora de la capacitació dels equips de tots
els serveis de l’entitat, per mitjà de la formació continua interna o externa.
S’ha planificat la formació continuada amb els equips segons la detecció de
necessitats formatives, portant a terme accions de formació, amb caràcter intern,
sobre:
- Pla d’incorporació
- Formació en el lloc de treball
- Riscos generals de l’empresa i específics del lloc de treball
- Autoestima i creixement personal
- Programari informàtic Microsoft Office
- Programari informàtic Microsoft Windows
- Prospecció i inserció laboral
- Mediació i resolució de conflictes. Nivell 1
- Desenvolupament de la competència social en nens i joves amb problemes de
conducta-II
- Manipulació d’aliments
- Els menors al Senegal II
- Pla de treball individual
En total el nostre personal ha realitzat un mínim de 2.500 hores lectives de
formació interna o externa, de les quals més d’un 69% (1.750 hores) incloses en la
jornada laboral anual.
Auditoria de qualitat i econòmica
-

El sistema de gestió de la qualitat de l’entitat és auditat segons la
norma ISO 9001:2008, amb caràcter anual, per LGAI.

-

Els comptes anuals són auditats en una auditoria independent i registrats al
Protectorat de Fundacions del Departament de Justícia
Estructura de despeses

Fonts d’ingressos

Amb el suport de

Agraïm la col·laboració de
•

Art Solidari

•

Banc dels aliments

•

Fundació FCBarcelona

•

Fundació Soñar despierto

•

Lui & Camilo Comunicación Social

•

I, especialment, a tots els voluntaris que milloren l’atenció que prestem

Participació i treball en xarxa amb entitats del tercer sector
Col·laborem en l’enfortiment del 3r sector i, en concret:

ENTITAT

COL·LABORACIÓ
- membre de la Junta Directiva
- vocal d'organització Interna
- membre de la Comissió Immigració
- membre Comissió Àmbit penitenciari
- membre Comissió Convenis Acció Social
Hi mantenim un conveni de serveis infraestructurals
- membre de la Junta Directiva
- membre Comissió Acció Social
Hi mantenim un conveni de serveis infraestructurals
-

membre de la Junta Directiva

Hi mantenim un conveni de serveis infraestructurals

- membre de la Junta Directiva
- exerceix la presidència de l’entitat
Hi mantenim un conveni de serveis infraestructurals i
serveis de suport
Federació Catalana d’ONG’s amb Serveis de vih
Comissió de Responsables
dels
Recursos
Socials
d’acollida per a persones amb
vih / sida

com a sòcia

membre de la Comissió de Pisos
representant a la Comissió tècnica de l’ICASS

-

membre del Consell Assessor

-

membre de la Junta Directiva
Secretaria de l’entitat

-

com a sòcia

Hem participat al Dia Internacional per a
l’Eradicació de la Pobresa

