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Qui som?
La FJF és una entitat sense ànim de lucre de caràcter assistencial. La
Fundació Jubert Figueras fou creada el 16 de desembre de 2003 i fou
inscrita al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya amb el número 1966 en data 28 d’abril de
2004. Fou classificada com a fundació de tipus assistencial i declarada d’utilitat pública.
La FJF és membre de la Coordinadora Catalana de Fundacions i de la
Comissió de l’Àmbit Social de la CCF; de la Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores i de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió dins de l’Acord
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva; i de la Federació Catalana del
Voluntariat Social.

Què fem?
Oferir una llar a famílies –persones cuidadores- que temporalment es
troben desplaçades del seu habitatge habitual per atendre un familiar
malalt.

Per què ho fem?
Perquè volem que el cuidador estigui en les millors condicions per a
poder realitzar la seva tasca: tenir cura de la persona malalta.
Cerquem millorar el benestar físic i emocional de l’acompanyant, del
malalt i de la família extensa. Volem afavorir la seva estabilitat i millorar la seva autonomia.

Destinataris
Treballem per a les famílies de les persones malaltes, amb pocs recursos econòmics, desplaçades del seu domicili habitual per a acompanyar el malalt ingressat o en tractament ambulatori en un hospital de
referència.

ens mostrem
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Acompanyem
/Oferint atenció social

/Donant suport i companyia

El voluntariat és una figura molt important tant per a la nostra entitat,
com per a la gran majoria de les entitats de caire social, i esdevé cada
vegada més un element clau en la nostra societat. És per això que des
de la Fundació es desenvolupa un programa per dotar els voluntaris
de les eines necessàries per desenvolupar la seva intervenció de la
millor manera possible.
El programa Acompanyem té com a objectiu donar suport a les famílies que tenim acollides. La Fundació treballa perquè, en el temps que
la família estigui allotjada, senti acollides les seves vivències.

Sensibilitzem
/Donant a conèixer les dificultats de les famílies desplaçades
#Participació a Jornades
· Participació a la III Jornada Estatal d’Intervenció Social en Salut
materno-infanto-juvenil de l’Hospital Sant Joan de Déu, que duia per
títol “El foco en las persona: experiencias y emociones.”
· Presentació del Projecte “Família Amiga: t’obrim les portes” dins de
l’Àgora d’Experiències del V Congrés del Tercer Sector Social, que
tingué lloc al CCCB al juny.
· Participació en la presentació del document “I vostè com està?”
· Col•laboració en el programa Projectes d’Aprenentatge i Serveis, en
la realització del projecte de servei comunitari “Joves Constructors de
Pau i Solidaritat” amb els alumnes de l’Institut Jaume Balmes i amb
l’Escola La Salle Bonanova.
#Aparició en premsa:
Premi Tatiana Sisquella del diari Ara: El premi Tatiana Sisquella a la
contribució social, que ha complert la tercera edició el 2016, ha estat
atorgat a la Fundació Jubert Figueras.

els nostres projectes
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Allotgem
El programa d’allotjament és el motiu de ser de la Fundació Jubert
Figueras. Això no vol dir que sigui l'única acció que es du a terme que fa
la FJF, però si que constitueix el seu programa prioritari, i allò que la
caracteritza.
Les persones que tenen cura de les persones són
els herois del present i l'única garantia de futur.
Carles Capdevila
Novembre 2016

Com ho fem?
· Gestionant 10 pisos que comparteixen diverses famílies.
· Amb la cessió d’habitacions d’hotels: Hotel Villa Emilia, Hotels Atiram,
Hotels Catalònia.
Durant el 2016 l’Hotel Villa Emilia, el qual ens cedeix habitacions des
de fa anys, va acollir la família 200!!
· Amb les famílies amigues.

Què hem fet?

10
pisos

Hem
allotjat

27

habitacions

239
Recursos a 31 de desembre

45
llits

famílies

creem confiança
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Captació recursos habitacionals
Per a la Fundació és important poder disposar de més pisos per donar
resposta a totes les sol•licituds que rebem. Per això treballem per
donar-nos a conèixer, crear confiança i aconseguir més cessions.
A principis de l’any 2016, i gràcies a un amic en comú, vam contactar
amb la Fundació Pere Relats, una entitat sense ànim de lucre que neix
el 1972 al barri del Poblenou de Barcelona. És una entitat per a l’atenció a les persones grans més marginades i excloses de la societat.
Després de diverses converses, vam formalitzar la cessió de dos pisos,
amb un lloguer social. Un dels pisos es troba situat al carrer Sicília i té
capacitat per a tres famílies; l'altre, a l'Avinguda Mistral, és per a una
família. Després de realitzar treballs de rehabilitació i condicionament,
al juny en vam inaugurar un d’ells i al setembre tot era a punt per a
poder acollir-hi famílies.
També durant l’any 2016 vam ampliar la cessió d’habitacions a la
parròquia del Carmel, de manera que actualment no són tres sinó cinc
les habitacions cedides.
Seguim buscant una vivenda per cobrir les demandes d’allotjament
procedents de l’Hospital Taulí de Sabadell. Vam visitar un immoble el
dia 11 de febrer del 2016. A la zona de Badalona, vam fer la visita de
dos immobles de la Fundació Habitat3.

Acollim una família de refugiats de Síria
El juliol del 2016, i gràcies a un acord amb Barcelona Ciutat
Refugi, vam acollir una família procedent de Síria amb una
filla malalta. Va venir a Barcelona per a rebre tractament a
l’Hospital Sant Joan de Déu.

Circuit d’accés al servei /2016
Treballadora Social

ORIGEN

Treballadora Social

HOSPITAL

ENTITATS

PRÒPIA FAMÍLIA
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Famílies
no allotjades

FUNDACIÓ JUBERT FIGUERAS

· Falta de disponibilitat
d'habitacions
· Van rebutjar l'habitació
· Ajornament dels
tractaments
· Altres Motius

419

Sol·licituds
Rebudes

NO

SI

Reuneix els requisits?
· Ser cuidador d'una persona en tractament o
ingressada en un hospital de l'àrea de Barcelona

239

Famílies
allotjades

· Tenir el domicili habitual a més de 50 Km de l'hospital

143

Famílies d’adults

96

Famílies de nens

110

Famílies catalanes

98

Famílies d’Espanya

31

Famílies d’altres països

· Disposar de recursos econòmics limitats
/ Que no li permeten pagar un lloguer \

156

Famílies noves

CURTA

55

Famílies
NO ateses

Derivació

Altre
Entitat

TS referent
Hospital

2

Famílies
derivades

Tipus d’estada?

LLARGA

83

Famílies reallotjades

És coneguda de
la fundació?

NO

SI

Hotel

Família
Amiga

3

HOTELS
AMB CONVENI

78

Famílies
allotjades als
HOTELS

Pis
Fundació

8

FAMÍLIES
AMIGUES

4

Famílies
allotjades amb
famílies amigues

10.178

pernoctacions ofertes

10

PISOS
DISPONIBLES

157

Famílies
allotjades
als pisos

34,5

dies d’estada
mitjana als
pisos

Observem un increment,
respecte a l’any 2015, de
més del 50% en el nombre
de sol·licituds i més del 31%
en el nombre de
pernoctacions.

els nostres actes
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Captació recursos econòmics
Sant Jordi
Un any més, les empreses, despatxos i amics de la Fundació varen
respondre a la crida participant en la diada de Sant Jordi, ja sigui amb
els encàrrecs o bé venint a comprar la rosa a la parada de la Rbla. de
Catalunya.
Mercat de Tasts
El 4 de març, a l'espai Quorumspace, va tenir lloc la primera edició d’un
nou esdeveniment per a donar a conèixer la FJF. S’hi van implicar
nombroses empreses, productors locals i, com sempre, voluntaris. Vam
comptar amb la participació de molts amics i va ser una ocasió per
fer-ne de nous.
Tapa Solidària
Els Restaurants del Grup Andilana, per segon any consecutiu, van
organitzar el projecte Tapa Solidaria: “12 tapas 1 Mundo”. Cada mes els
restaurants Andilana presenten una tapa diferent, a un cost d’1€. La
recaptació és aportada íntegrament a les entitats i ONGs. Entre les
entitats de l’any 2016 la FJF va ser una de les beneficiàries, amb la
Tapa Patates chips amb shiracca picant i flor de sal, oferta durant tot
el mes de maig.
Cinema Solidari
El 17 de desembre del 2016 als Cinemes Girona van emetre la pel•lícula
documental Ciutats a contrallum a benefici de la FJF

en xifres
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Dades Econòmiques
Ingressos:
Donatius i Aportacions
Aportacions usuaris:
Finançament Entitats Privades:
Finançament públic:

37%
12%
12%
38%

Els ingressos de la Fundació Jubert Figueras durant el 2016 provenen
en un 62% de fonts privades de finançament (donants periòdics,
puntuals, empreses i fundacions privades). Seguim esforçant-nos dia
a dia per aconseguir augmentar els recursos privats provinents de la
societat civil.
Els comptes de la Fundació han estat auditats un any més per Alkain i
Riba Auditors S.L.. Si voleu rebre més informació sobre els comptes,
podeu demanar-ho enviant-nos un correu electrònic a:
administracio@jubertfigueras.org.

Valor afegit no financer
És el valor de les donacions, cessions i hores donades a la Fundació,
que no queda reflectit en els comptes anuals.
· Preu de la Cessió dels Pisos: 55.494€
· Preu Donació Acció Voluntariat: 13.000€
/Calculat a 10€/hora i sumant de forma aproximada les hores de tots els voluntaris\

· Preu Donació Nits Hotel: 22.345€
Calculat a 109€/nit- preu mitjà segons el Gremi d'Hotels de Barcelona l’any 2014\

· Cost Social d’una nit a la FJF: 14,32€
/És el cost per a la societat d’una nit a la FJF. Està calculat dividint les despeses totals
de l’entitat l’any 2016 pel total de pernoctacions ofertes durant l’any.\

l'equip
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Àrea social
· Treball Social / Gestió de sol·licituds: hospitals i famílies
· Coordinació / Programa Allotjament, Programa Acompanyem
i Programa Família Amiga
· Detecció de necessitats i coordinació amb altres recursos
/treballadora social + voluntaris + famílies amigues\

· Manteniment
Manteniment pisos
Posada a punt entre entrades
Suport a les Famílies /responsable de manteniment + voluntaris\

Àrea de comunicació
· Direcció de comunicació / 1 tècnic + voluntaris + patrons

Àrea gestió econòmica
· Gestió de subvencions públiques i d’ajuts amb entitas / 1 Tècnic
· Captació fons privats i organització d’actes / Patrons i Voluntaris
· Comptabilitat / Voluntaris administratius
· Gestió nòmines / Externa
· Auditoria / Externa

Òrgan de direcció de l’entitat
Patronat:
· Presidenta / Annabella Montaperto
· Vicepresidenta / Mª José Olano
· Secretari / Xavier Armangué
· Vocals
Benet Nomdedéu, Marta Gibert, Isabel Jubert i Jordi Cormenzana

Equip de gestió de l’entitat
· Directora / Paola Jubert
· Treballadora Social / Marta Soler
· Responsable de manteniment / Isabel Herrera

la nostra xarxa
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Relació amb entitats
Al llarg de l’any hem treballat coordinadament amb moltes entitats,
centres i institucions. La col•laboració entre entitats permet enfortir
cadascuna de les entitats involucrades, i fer arribar millors serveis als
usuaris de totes les entitats.
· Xarxes i Federacions de les quals formem part:
Xarxa pel suport a les Famílies Cuidadores- Acord Ciutadà
per una Barcelona Inclusiva.
Federació Catalana del Voluntariat Social.
Coordinadora Catalana de Fundacions.
Xarxa d’Habitatges d’Inclusió.
· Entitats, Centres, Institutcions:
AECC, De Veí a veí, Caritas, Barcelona Ciutat Refugi, Miaportación,
ASSANDCA, Fundació Salut Alta, Presó de Wad-Ras, Asociación Piel
de Mariposa-Debra, Voluntariat Casal Loiola, Fundació Pere Relats,
IES Balmes, AMPA Col•legi Lestonnac, Escola Roig Tesàlia, Hospital de
Sabadell- Parc Taulí

Treball en Xarxa
· Fundació Pere Relats
· Fundació Bufí
· Institut Jaume Balmes
· Parròquia del Carmel

moltes gràcies

gràcies Col·laboradors
La tasca que desenvolupem no seria possible sense el suport de moltes
persones, empreses, institucions que ens ajuden econòmicament. No
podem llistar les persones que ens ajuden a tirar endavant la nostra
tasca. Però sí que podem fer una relació de les subvencions que ens han
concedit i els convenis que hem signat:
· Agència de l’Habitatge de Catalunya. Generalitat de Catalunya,
Departament de Territori i Sostenibilitat,
· Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família,
· Generalitat de Catalunya, Departament de Salut.
· Generalitat de Catalunya, Departament de Governació i
Relacions Institucionals.
· Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Finances.
· Ajuntament de Barcelona
· Ajuntament de Badalona
· Gobierno de España, Ministerio de Economía y Hacienda.
· Diputació de Barcelona

gràcies Empreses
· Hotel Villa Emilia · Grupo AEC · Hotel Atiram
· Hotels Catalonia · Grupo Andilana
· Fundación Roviralta · Fundació Carmen y Mª José Godó
· Fundació Cottet Mor · Fundación San Joaquin
· Obra Social La Caixa- Oficina Tallers · AECC · Miaportación
· Fundació Creatia · Fundació Bufí i Planas
· Holaluz

Des de la Fundació Jubert Figueras som conscients de l’esforç que suposa per
cadascú dels donants ajudar a famílies que no ens són properes. Per això no ens
cansem de recordar que són famílies que pateixen dues greus dificultats: la
malaltia greu d’un dels seus membres i les dificultats econòmiques derivades
d’un desplaçament del domicili habitual.

www.jubertfigueras.org

