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Fundació Fàtima – 2021 

La Fundació Fàtima es una fundació canònica de la Arxidiòcesi de Barcelona, 

constituïda per decret del Reverend Senyor Bisbe de Barcelona, amb data 5 de 

febrer de 1952, i ens regim segons les normes del Dret Canònic. 

Estem inscrits en el Registre Estatal D´Entitats Religioses del Ministeri de 

Presidència amb al número 000109. 

Rendim comptes a l´Oficina de Transparència, Suport Jurídic i Retiment de 

Comptes sobre Entitats Sotmeses a la Jurisdicció Episcopal de la Arxidiòcesi de 

Barcelona, que actua com a Protectorat. 

La FUNDACIÓ es regeix pels seus estatuts revisats el mes d´octubre del 2020, 

sense perjudici de les disposicions civils que li siguin d'aplicació. 

La Fundació es troba subjecte a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de “Règim 

Fiscal de les Entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals”. 

Per formular els comptes anyals, s’han seguit les normes de registre i valoració 

d’acord amb el Decret 259/2008 de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de 

comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la 

Generalitat de Catalunya. 

Els serveis que prestem 

La Fundació Mare de Déu de Fàtima és va crear l’any 1943, per donar resposta 
a les necessitats social de les persones que patien la malaltia de la tuberculosi, 
a la ciutat de Barcelona . 
 
 

 L’any 1971 es va inaugurar la Llar Infantil, al barri del Carmel de 

Barcelona, per acollir fills d’aquests malalts per evitar-los contagi, i fills de 

persones que estaven privades de llibertat.  
 

 

http://www.fundaciofatima.org/
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 L’any 1976 es va inaugurar el Casal de Fàtima, a Calella, amb la finalitat 

d’acollir senyores d’edat avançada, sense possibilitat de subsistir per elles 

soles, per motius econòmics, familiars o de salut. 

 

El nostre àmbit d´actuació es la ciutat de Barcelona i província (Calella): 

  

http://www.fundaciofatima.org/
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CRAE LLAR FATIMA :  

RESES S06537 

Col·lectiu beneficiari: infants de 0 a 12 anys. 

30 places concertades amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona. 

 

 

 

 

  

http://www.fundaciofatima.org/
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CASAL FATIMA:  

RESES S03566 

Col·lectiu beneficiari: persones grans amb grau de dependència reconegut 2 i 3. 

El servei disposa de 43 places concertades amb el Departament de Drets Socials 

de la Generalitat de Catalunya, 3 places privades, 5 places de Centre de Dia i 8 

places de Menjador Social. 

Aquest servei s´acredita per la Certificació ISO 9001: 2015. 

Durant l´any 2021 han viscut al Casal un total de 58 persones, 43 dones i 15 

homes.  

http://www.fundaciofatima.org/
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Facilitem tot seguit el balanç social de l´any 2021: 

1. Persones 

1.1. Bon Govern. 

1.1.1 Transparència 

D´acord amb la legislació vigent, Fundació Fàtima va actualitzant els instruments 

de transparència per rendir comptes davant de tots els grups d´interès. La 

informació està disponible en l´apartat corresponent de la web corporativa. 

1.2. Òrgan de govern. 

El Patronat es el màxim òrgan de Govern i representació de la Fundació. 

Assumeix totes les facultats i funcions que li pertoquen pel compliment dels fins 

fundacionals. 

El Patronat l’ any 2021 estava conformat per 8 dones i 3 homes. En els càrrecs 

de la Junta la paritat es al 50% (2 dones i 2 homes). 

Es reuneix de forma ordinària segons els estatus vigents. 

Diferents membres del Patronat formen part de la comissió Permanent, la 

comissió de la Llar i la comissió del Casal. 

El Patronat valida i aprova el Comptes Anuals, l ´informe de l´auditor de l´ any 

anterior i el pressupost ordinari i d´inversions, 

El Patronat va aprovar el 2020 regir-se pel Codi de Bon Govern i Bones 

Pràctiques de Gestió de la Coordinadora Catalana de Fundacions. 

Disposa d´un protocol aprovat de mesures per a la prevenció del blanqueig de 

capitals i finançament del terrorisme.  

http://www.fundaciofatima.org/
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Membres 
Patronat 
 
Presidenta 
  Teresa Trias 
Vice-presidenta 
  Rosa Carbó 
Tresorera  
  Javier Quilez 
Secretari  
  Guillermo Gras  

 
Vocals 
  Anna Mª Anglí  
  Roser Bassets  
  Raquel Canalda 
  Lluís Castells  
  Nagore De Lauzirika  
  Eduard Ticó 
  Carme Trias 
  Isolda Ventura  

La missió i valors  

 

 

 

 

 

  

Acollir, acompanyar i cuidar a infants-adolescents        
i persones grans, oferint-los-hi una llar on trobar 
l’estima i el suport que necessiten. 

 

http://www.fundaciofatima.org/
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Els valors i la forma de fer els transmetem en el nostre dia a dia 

 

 
 
 

  

Servei a la persona, estant 
atent a totes les seves 

necessitats, tant les bàsiques 
com les complementàries 

que l’ajudin al seu correcte 
desenvolupament

Calidesa en el tracte. Entenem que les 
persones de les quals en tenim cura, 

petites o grans, mereixen tota la nostra 
atenció i estima.

Dedicació absoluta i vocació de 
servei a les persones ateses

Compromís continuat en la 
transmissió de valors com l’estimació, 

la sinceritat, la responsabilitat, el 
respecte, l’espiritualitat i la justícia

http://www.fundaciofatima.org/
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L´any 2020 ha estat l’ any de la pandèmia, de la supervivència en contra del virus 

anomenat COVID-19 que ha trastocat les estructures sanitàries, socials i 

econòmiques de la societat catalana generant una greu crisi que veurà els seus 

efectes al llarg del 2021. La fundació s´ha vist greument afectada per aquesta 

situació en tant que el servei que prestem – la cura de persones grans, infants i 

adolescents – ens va convertir en població de risc.  

Durant els primers mesos de la pandèmia els infants i joves van ser considerats 

els principals agents transmissors de la malaltia a la resta de la població. Per 

altra banda, les persones grans han estat les més afectats per una malaltia que 

ha generat un elevat índex de mortalitat en residències de qualsevol tipus i 

grandària. 

Tant el Casal com la Llar han tingut que adaptar la seva infraestructura, adequar 

els procediments i sobretot, formar als professionals i acompanyar-los per no 

baixar la qualitat de l’ atenció. Ha estat un any molt complicat i cal agrair la 

determinació i la dedicació de tots i totes les professionals per no defallir, passant 

molts moments de por i preocupació per la pròpia situació personal. 

Tot l´esforç es veu recompensat fins al dia d´avui especialment al Casal que 

continua sent “residència BLANCA” per no haver tingut cap resident infectat. 

  

http://www.fundaciofatima.org/
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1.3. Professionals. 

La Fundació compta amb un equip estable de professionals: 40 professionals al 

CRAE, 40 professionals a la residència i 2 persones en l’àmbit de gestió.  

L´equip de direcció el conformen la gerència i les dues direccions tècniques (3 

dones). Cada servei disposa del seu propi equip directiu. 

1.3.1. Igualtat d´oportunitats i diversitat. 

En compliment del RD 901/2020 i RD902/2020 la fundació ha elaborat i està 

implementant el Pla d´Igualtat, el Registre Retributiu i l ´auditoria retributiva. 

Disposa de Protocol de Prevenció de l´Assetjament Sexual i Laboral. 

1.3.2. Igualtat retributiva. 

La retribució dels professionals es fa seguint els convenis laborals vigents en 

cada servei i sense distinció per raons de sexe. En els perfils professionals, que 

la taula salarial marca un salari anual inferior al SMI s´aplica aquest. 

1.3.3. Desenvolupament professional. 

Fundació Fàtima dissenya anualment un pla de formació que respon a les 

necessitats estratègiques de l´entitat per aconseguir els objectius anuals i de 

forma individual respon a la millora competencial dels professionals tant siguin 

remunerats com voluntaris. 

Es disposa pel seu finançament del crèdit bonificable i de recursos propis. 

1.3.4. Salut, seguretat i benestar de les persones. 

Disposem d´un sistema de prevenció de riscos laborals i es realitza formació 

específica al personal en la matèria. Durant l´any 2021 la formació s´ha centrat 

en l´aplicació dels protocols COVID fixats en el Pla de contingència de cada 

centre. 

http://www.fundaciofatima.org/
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1.4. Voluntariat 

L´entitat compta amb persones voluntàries en els dos serveis i en administració.  

Durant el 2021 i degut a les restriccions per la pandèmia COVID 19, els voluntaris 

no van poder accedir pel confinament en el Casal i han retornat a participar de 

forma presencial a la Llar. 

Cada servei disposa d´una coordinadora de voluntariat que gestiona l’àmbit, 

elabora el pla anual, la formació i l´acollida, seguiment i desvinculació els 

voluntaris. 

També comptem amb empreses que venen a fer voluntariat corporatiu a les 

nostres instal·lacions. 

http://www.fundaciofatima.org/

