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La Fundació Mare de Déu de Fàtima és una institució sense afany de lucre, 
que es 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.  

 

Actualment, la Llar Infantil, és un CRAE (Centre Residencial d’Atenció Educativa) 

concertat amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per atendre 30 infants i 

adolescents, tutelats per la Generalitat de Catalunya, d’ entre 0 i 12 anys, encara que 

estem arribant als 18 anys. 

 
 

 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. 

Actualment, la residència Casal Fàtima, disposa de 43 places mixtes, concertades 

amb la Generalitat de Catalunya, per atendre a perceptors dels ajuts de la Llei de la 

Dependència,  i de 3 places privades per a persones que, tot i que no poden gaudir 

dels beneficis d’aquesta llei necessiten suport.  

Disposem de centre de dia (6 places) i menjador social (8 places), per acollir persones 

grans, residents al domicili propi, per les que l’àpat i l’estada els trenca l’aïllament i els 

facilita les tasques quotidianes i facilita el dia a dia a les seves famílies. 
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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. 
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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
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La Llar Infantil 

 

A qui atenem? 

A la Llar Infantil Fàtima s´han atès un total de 44 infants i adolescents. Com ja passava 

en els darrers anys, en poques ocasions venen a viure amb nosaltres nadons, i en canvi, es 

va incrementat els nombre d’ adolescents i joves. 

 

Mes Nombre d'altes Nombre de baixes 

Total d'infants i/o 

adolescents 

atesos/es 

Mitjana mensual 

d'ocupació * 

Gener 1 2 33 106.56% 

Febrer 1 1 32 102.26% 

Març 0 0 31 103.33% 

Abril 0 0 31 103.33% 

Maig 0 0 31 103.33% 

Juny 0 0 31 103.33% 

Juliol 3 1 34 102.80% 

Agost 2 2 35 108.27% 

Setembre 0 0 33 110% 

Octubre 2 0 35 112.36% 

Novembre 0 3 35 113% 

Desembre 3 1 35 107.84% 

Total 12 10 396  
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Durant l’ any 2019 les edats dels infants van ser: 

 

Franja d'any de naixement 

2019 2018 2017 

Dona Home 
No 

binari 
Dona Home 

No 

binari 
Dona Home 

No 

binari 

2016 - 2019 3 4  1 2  1 1  

2012 - 2015 5 5  5 6  7 5  

2008 - 2011 5 6  4 5  6 9  

2004 - 2007 7 7  7 8  7 7  

2001 - 2003 1 1   1   1  

Xifres totals 21 23 0 17 22 0 21 23 0 

 

Per sexe la distribució va ser d´un 48% de noies i un 52% de nois.  

Cal destacar que s’atenen tot i no ser un centre especializat els següents infants amb 

discapacitat reconeguda: 

Tipologia de discapacitat % de discapacitat Grau de dependència 

Encefalopatía 90 3 

Síndrome Down 65 1 

Discapacitat intel·lectual 59  

 

 

  



 
 

 7 

 

 

 

Per lloc de naixement: 

 

Continent País de procedència 2019 2018 2017 

EUROPA 

Espanya 28 26 26 

Rep. Txeca 3 3 3 

Romania 3 1 1 

ÀFRICA 

Marroc 3 2 5 

Senegal 2 2 2 

AMÈRICA 

Rep. dominicana 1 0 0 

Hondures 2 1  

Bolívia 0 2 2 

Colòmbia 2 2 2 

ASIA Pakistan 0 0 3 
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Com fem el nostre servei als infants, adolescents i joves? 

 

La Llar Fàtima és un CRAE (Centre Residencial d’Atenció Educativa) que es gestiona 

mitjançant un concert amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona i que ens permet 

acollir i acompanyar a 30 infants i joves, inicialment de 0 a 12 anys. 

Quan es fa necessària l´aplicació d’una mesura d’acolliment residencial d´un infant en un 

centre, les causes estan relacionades amb les diverses formes de maltractament. El 100% 

dels infants i adolescents tutelats acollits en centres han patit algun tipus de victimització al 

llarg de la seva vida. 

La nostra missió és garantir la guarda i educar els infants i adolescents que viuen a la Llar 

de manera personalitzada, tenint en compte les seves particularitats i per tant, les seves 

necessitats: 

 Acompanyem a cada infant/adolescent en el seu desenvolupament, posant èmfasi en 

la inclusió social i comunitària. 

 Treballem perquè la seva estada en el centre sigui el més curta possible, alhora que 

treballem per l’empoderament de les famílies, promocionant el retorn al nucli d’origen, 

especialment. Aquest treball es paral·lel i continuat. 

 Garantim el compliment dels seus drets i deures. 

 Apostem per la formació continuada i especialitzada d´un equip professional 

transdisciplinari, 

 Apostem per un treball en xarxa: amb totes les entitats directament implicades en el 

cas de cada infant i adolescent , amb actitud proactiva i col·laboradora.  

 Ens centrem en conèixer els agents existents en al Barri/Districte/Ciutat que poden 

aportar als infants i adolescents del CRAE i col·laborem plegats.  

 Dediquem temps, espai i recursos especialitzats per tal de reforçar els aprenentatges 

escolars. Procurem escolaritzar els infants/adolescents en escoles concertades, 

majoritàriament.  

 Intentem promocionar la realització d’activitats extraescolars externes inclusives i 

úniques per cada infant i adolescent. Facilitem la realització de colònies a tots els 

infants i adolescents de primària i de la ESO.   
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El prototip dels infants i adolescents atesos el 2019 és el d’un nen que forma part d’un grup 

de germans de 2 components i que té més de 9 anys, que disposa de seguiment continu 

d’almenys un professional extern i especialitzat (psicòleg, psiquiatra, logopeda, neuròleg...), 

que està escolaritzat en una escola concertada i assumeix un temps de reforç al CRAE de 6 

hores setmanals i que es troba amb la seva família biològica una mitjana de 2 hores 

setmanals a la Llar i/o pel barri.  

 

L’arquetip de les famílies dels nostres infants al 2019 és el d’una família monoparental (mare, 

generalment) amb baixa formació, cosa que li dificulta trobar una feina estable i dignificada, 

amb molt baixa autoestima que “desitja” i no troba estabilitat de parella. Amb dificultats 

(puntuals i motivades per desconeixement i baixa formació) per empatitzar amb les 

necessitats evolutives dels seus fills. La mare estima els seus fills i que acompleix amb les 

visites amb regularitat i puntualitat.  

Els infants, en general, presenten més problemàtica en la seva salut psicològica i emocional. 

Les seves famílies presenten grans dificultats per avançar en la construcció o reconstrucció 

de la seva vida, en general, i per tal d’oferir un ambient estable i adequat als seus fills.  

La poca disponibilitat de famílies d’acollida alienes per nens i nenes que superen els 3/4 

anys fa imprescindible l’acompanyament en recerca d’alternatives per la seva vida quan 

fracassa tota la via del retorn amb la seva família directa o extensa. Treballar en la 

consecució de l’acceptació de la seva situació i ajudar a veure alternatives viables i un futur 

possible és bàsic per que aquests infants puguin continuar construint la seva vida i aprenent 

i evolucionant correctament.  

Els nens i nenes de la Llar necessiten, cada cop més, suport d’altres especialistes de la 

Xarxa. Així mateix, els professionals també reben informació i formació i pautes 

d’especialistes que ens guien per tal d’aconseguir un bon acompanyament.  
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Quin es el nostre repte?  

 

REPTE 1:  Els infants i adolescents que resideixen en un CRAE, tenen un risc molt 

elevat de fracàs escolar, major que en la resta de la població. El seu futur depèn, en 

gran part, del resultat acadèmic que puguin aconseguir i que els animi a continuar els 

estudis un cop ja no estiguin tutelats. 

L’ educació es eina que pot canviar el món i el seu futur. 

Aquest any 2019 mitjançant el recolzament de empreses, fundacions i donants 

particular la Fundació ha pogut mantenir la contractació de personal específic 

(mestres i psicopedagogs) per a fer reforç escolar (2.280 hores), aconseguint millorar 

els resultats escolars i l’hàbit d’estudi. Tots els infants i joves van passar de curs. 

 

 

 

REPTE 2: la situació social de pobresa cronificada de les famílies dels infants fan 

impossible el seu retorn al domicili familiar, especialment en un grup de 7 adolescents 

nascuts entre el 2001 i el 2004. Es per aquest motiu que el Patronat lidera la creació 

d´un Projecte d’ Autonomia Personal pels joves entre 15 i 18 anys que viuen a la Llar 

i està preparant un projecte de futur per crear un Pis de Suport a l’ Autonomia per a 

joves entre 18 i 21 anys, per tal de garantir-los un projecte de vida digna i de 

continuïtat un cop facin 18 anys i per requeriment legal hagin de marxar de la Llar. 
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Casal Fàtima 

A qui atenem?  

El Casal Fàtima forma part de la ciutat de Calella. Els més de 40 anys donant servei a la 

persona gran especialment d´entorns socials molt vulnerables, ens ha convertit en un 

referent de la ciutat. Des de la Fundació Mare de Déu de Fàtima, considerem que el Casal 

de Fàtima, degut a la seva ubicació al centre de la ciutat de Calella i al tractar-se d’unes 

instal·lacions de reduïdes dimensions, li dona aquest caire més familiar i a la vegada més 

segur per la persona que hi resideix, així com per a les seves famílies. 

Molts dels professionals viuen a Calella o als entorns, i això facilita la disponibilitat en 

moments de donar respostes a situacions critiques que es puguin viure en el Casal. 

El vincle que es crea en el Casal amb les famílies i el suport que se’ls dona, és també un 

dels punts a considerar, ja que estem observant que cada vegada més familiars s’integren 

en les activitats i col·laboren molt positivament en les crides que es fan en moments puntuals. 

Aquest any 2019 hem continuat Implementant el model d’atenció centrada en la Persona i, 

gràcies a una herència rebuda l’any 2018, inaugurarem una Sala Sensorial per estimular els 

sentits de les persones que pateixen Alzheimer o deteriorament cognitiu en estadi moderat i 

sever.  

La col·laboració de donants privats, fundacions i empreses es imprescindible per mantenir 

l’atenció adequada que els nostres residents requereixen.  Durant el 2019 s´ha fet una 

inversió important en reparació i conservació de l’edifici. Atenent que el perfil de les persones 

residents, tot i el grau reconegut per la Generalitat, si les avaluem segons l’escala Barthel 

veurem que ha augmentat el nombre de residents amb major necessitat assistencial per 

deteriorament cognitiu i físic. Fruit d’aquesta situació similar en altres residències d’entitats 

socials, s’ha traslladat la infermeria a la quarta planta, generant tot els serveis d’atenció en 

la planta psicogeriatrica. En aquesta planta ara s´ubica la infermeria, la sala de fisioteràpia i 

s’han renovat els aparells d´aire condicionat. 
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1) DADES RELATIVES ALS RESIDENTS ATESOS DURANT 2019 
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PERSONES ATESES DURANT 

2019 

RESIDÈNCIA 58 

CENTRE DE DIA 4 
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2) ENQUESTES SATISFACCIÓ 2019 
CONDICIONS AMBIENTALS 
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PARTICIPACIÓ I ACTIVITATS  
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3) PROGRAMA DE VOLUNTARIAT 
 

Missió: 

o Millorar la qualitat de vida dels residents i usuaris/es. 
 

ENTITATS QUE HI COL.LABOREN: 

- Càritas (programa Apadrina un avi) 

- Escola Pia Calella 

- Creu Roja 

- Associació Veïns Barri Pequín 

- Veïns barri Rierany dels Frares 

- Persones que col·laboren de forma desinteressada des de la Fundació de Fàtima, i 
de la població de Calella. 

  

 

 

TRACTE PERSONAL  
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VALORACIÓ GENERAL  
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El concepte de vellesa ha canviat en els darrers anys. 

 

 

 

L’envelliment saludable és el procés de desenvolupar i mantenir la capacitat funcional que 

fa possible el benestar de les persones grans.  

Si volem trobar una concepció de la vellesa equilibrada, hem de reconèixer-la com una etapa 

vital, basada en l’acceptació de que el transcórrer del temps produeix efectes en la persona, 

la qual entra en una etapa diferent a les viscudes anteriorment. Un posicionament objectiu 

sobre la vellesa tindrà en compte el fet cronològic del pas del temps, però també la resta de 

dimensions del individu.  

La capacitat funcional comprèn “aquells atributs relacionats amb la salut que permeten que 

les persones siguin i facin allò a que donen valor. Està composada per la capacitat intrínseca, 

que inclou totes les capacitats físiques i mentals de l’individu, i les característiques rellevants 

del seu entorn; és a dir, tots aquells factors que constitueixen el context de la seva vida.” El 

model d’atenció centrada en les persones te en consideració la capacitat d’autonomia i 

de presa de decisions de cadascú. Requereix, doncs, un canvi cultural dels professionals i 

de les institucions, i obliga també a adaptar procediments, sistemes i normatives dels propis 

centres assistencials. 
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L’atenció centrada en la persona (ACP) és reconeguda com un enfocament que facilita la 

personalització de l’atenció i, per tant, amb una capacitat enorme per orientar el disseny dels 

serveis i la bona praxi professional (Nolan et al., 2004). Es una estratègia per millorar la 

qualitat assistencial en els serveis de salut i atenció a les persones; per guiar el canvi cap a 

models més adient i proper per a les persones que hi conviuen i hi reben atencions. 

Amb aquest model, es vol manifestar la importància d’assegurar el control de la persona en 

el seu dia a dia, i que, quan això no sigui possible pel deteriorament cognoscitiu o altres 

limitacions, siguin els professionals els que permetin que la persona continuï exercint 

aquest control de manera indirecta, a través de la seva representació, tot tenint en compte 

els seus valors i observant les seves emocions. 

El respecte i la resposta individualitzada a les preferències, necessitats i valors del pacient, 

seria la base de la ACP, garantint  que les persones puguin prendre les seves pròpies 

decisions i siguin partícips del seu procés. 

Respecte dels professionals, aquest model suposa un canvi de rol. Demana deixar enrere la 

visió del professional com a únic expert. Això comporta la recuperació de competències 

relacionades amb l’acompanyament, l’orientació i la motivació; una nova organització dels 

equips d’atenció, on  l’equip tècnic també assumeixen nous rols relacionats amb 

l’assessorament i el suport a altres professionals. Requereix qualificació per part dels 

professionals, que han d’estar degudament preparats, i els procediments d’atenció també 

han d’estar ben fonamentats. 

L’ACP posa de manifest la importància de la intervenció i atenció professional des d’una 

perspectiva ètica i vincular entre persones que són contemplades com a éssers únics. 

Proposa el que tots voldríem per a nosaltres mateixos en cas de necessitar atencions: no 

perdre el control de la nostra quotidianitat, poder continuar prenent les nostres pròpies 

decisions i portar una vida, en la mesura del possible, d’acord amb els nostres gustos, 

creences i desitjos. 

Durant l’ any 2018 al CASAL DE FATIMA continua amb la nova implantació. Concretament 

l’equip tècnic intenta activar i motivar als residents per que estiguin compromesos i 

relacionats amb l’entorn i amb ells mateixos, escoltant les seves necessitats. Donem atenció 

individualitzada, fem propostes que es debaten en les reunions grupals setmanals, on els 

residents han d’implicar-se a l’hora de gestionar activitats, sortides o d’altres coses d’interès 

per a ells. També des de la responsabilitat amb ells i els seu desitjos. Després, cadascun 

dels professionals, en particular, aplica a la seva especialitat les activitats adients i 

necessàries per intentar mantenir els aspectes actius que fan de la vellesa una etapa 

dinàmica.  
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L’equip professional: 

 

 

81

LLAR 

40

53.370 
Hores

FUNDACIO

2

3.544 
Hores

CASAL

39

64.916 
Hores
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COMPTES ANUALS    31 12 2019 

AUDITATS PER PLETA 
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Volem agrair a totes les persones individuals, fundacions i 

empreses que any rere any ens donen suport així com a tots els 

voluntaris i voluntàries sense la contribució dels quals no podríem 

assolir els nostres objectius. Gràcies per seguir al nostre costat!! 

 

 

 

 

 
 
www.fundaciofatima.org 

 
 
fundacio@fundaciofatima.org  

 
 
C/ Santuari, 94    08032  Barcelona 

 
 
93 215 15 93 

http://www.fundaciofatima.org/
mailto:fundacio@fundaciofatima.org

