
M E M Ò R I A



   Comunitat                              Alumnes
        Panamà                                            940

   Veneçuela                                     2.172
   Moçambic                                     3.537
   Total                                             6.649

     Comunitat                            Àpats al dia
     Moçambic                                       617

Guatemala                                      315
El Salvador                                      260
Panamà                                           498
Veneçuela                                       520 
Total                                            2.247

Escola Nossa Senhora do Livramento a Moçambic

PREVENCIÓ
Eduquem per a formar persones lliures i prevenir futures conductes delictives a través de la formació,
tallers, testimonis, justícia restaurativa... i evitar així caure en les noves formes de captivitats. En
aquest 2019 hem intervingut a les comunitats més desfavorides

CENTRES
NUTRICIONALS

ESCOLES



Reconeixement de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona

RECONEIXEMENTS
D'altra banda, el 15 de febrer, la Junta de
Govern de l'Il·lustre Col·legi de
l'Advocacia de Barcelona, va atorgar la
Medalla del Col·legi a la Fundació Obra
Mercedària en reconeixement i homenatge
a la seva obra social a favor de les persones
privades de llibertat i en situació de
pobresa, «desenvolupada amb esperit de
generositat i vocació de servei».
L'acte va ser presidit per la Ministra de
Justícia, la Sra. Dolores Delgado,
acompanyada per la degana del Col·legi
d'Advocats, la Sra. Maria Eugènia Gay.

El Col·legi Mare de Déu de la Mercè va guanyar el
Concurs per l'Excel·lència Educativa 2019. 
Vint-i-dos centres educatius del país es van disputar
el Concurs Nacional per l'Excel·lència Educativa 2019, 

resultant guanyadores
les escoles de la regió
de Panamà centre. 
La nostra escola
mercedària, situada al
barri del Chorrillo, es va
endur la categoria del
novè grau escolar.

 Excel·lència Educativa, Panamà



                                   Nens apadrinats d'El Salvador

PADRINS

A través dels padrins tenim una finalitat:
dotar els nens d'oportunitats perquè
puguin accedir als recursos bàsics i
educatius. Des de la Fundació creiem que
els més petits han de tenir una bona base
per saber triar el millor camí i que
l'educació és la millor eina per evitar
l'ingrés a un centre penitenciari.
Els destinataris són els nostres projectes de
Guatemala, El Salvador, Panamà i
Moçambic.

  Comunitat Beneficiada           Quantitat 
Xai-Xai                                               70
Maputo                                              16
Guatemala                                        71
El Salvador                                      175
Panamà                                             37

      Total                                                 369

INFANTS
APADRINATS

La teva solidaritat és la seva oportunitat

Repartiment d'aliments a Guatemala



ACOMPANYAMENT
Internes del Centre de Dones Wad-Ras de Barcelona

BARCELONA 

39 interns amb seguiment 
directe de professionals

CASTELLÓ

210 entrevistes

ELX

18 persones en taller 
d'habilitats socials

  

L'any 2019, amb l'objectiu de millorar el nostre
servei, vam participar en la XXIII Jornada de
Pastoral Penitenciària de les diòcesis de
Catalunya amb l'assistència de 70 voluntaris i
capellans i en la Formació de Voluntariat a les
Jornades de Pastoral Penitenciària
Diocesana d'Alacant.

Els mercedaris 
estem a 38 presons

atenent a 
45.976 interns

FORMACIÓ  
Els treballadors i els voluntaris de la Fundació
van assistir al Curs de Formació per a
preparar a l'equip en tasques de reinserció,
mediació i de relació d'ajuda amb l'usuari dins i
fora de la presó.



Inauguració de la 2a planta de la Llar La Mercè de Sant Feliu

REINSERCIÓ

Durant el 2019 a les llars:

475 persones ateses

390 règim d'acollida

27.280 pernoctacions i àpats

Construïm una societat més justa i segura amb
llars d'acollida que oferim a persones que
surten de la presó sense suport, sostre, menjar,
entorn familiar, perquè puguin refer les seves
vides en llibertat.

Incorporació del pis de Dones a Castelló i
del Punto Libertad

El Hogar mercedario de Barcelona ha passat
a formar part de la Fundació

Renovació i reobertura del projecte del
Hogar Mercedario de Saragossa

Inauguració de la Llar la Mercè de Sant
Feliu i ampliació de la segona planta 

Es signa un conveni entre Obra Mercedària i
l'Associació de Religiosos Mercedaris dels 3
pisos existents a El Salvador: Llar de Joves,
Llar Mare de la Mercè i Llar Crist Redemptor



Llar de Dones Lires de Castelló

LLARS D'ACOLLIDA

La Casita Pedro Arrupe a Alacant
Hogar Mercedario a Barcelona                                      
Pis Lires Hombres a Castelló                  
Pis Lires Mujeres a Castelló  
Llar Pare Jofré a Lleida     
Llar la Mercè de Sant Feliu de Llobregat
Hogar Mercedario a Saragossa
Hogar Madre de la Merced d'El Salvador
Hogar Cristo Redentor d'El Salvador
Hogar de Jóvenes d'El Salvador  
TOTAL:       
                                     

Pis Persones Estances*

   31                              
   81                
   87
   24  
   42
   43
   90
   26
   18
   33
475

    281                                  
  2903
    867

     602
   3755
   1052
   5940
   4950
   6930
27.280 
          * Pernoctacions i àpats durant l'any 2019



Alumnes del Col·legi San Ramon Nonat de Catia, Veneçuela

1.- Beques “Padre Bienvenido Lahoz” 

Projecte Lires, Punto Libertad. Per a la Reinserció social d'homes i dones empresonats i
les seves famílies de les presons de Castelló.

Projecte Hogares Mercedarios per a la prevenció i reinserció social a El Salvador. 

Casita P. Arrupe a Alacant. Acollir i Orientar per a una vida en Llibertat. 

Punt d’Atenció i Orientació dins de l'Àmbit de la Justícia (PAO). És la porta d'entrada als
Serveis d'Obra Mercedària Barcelona.

Casa Misericordia. Reinserció d'exreclusos a Maputo, Moçambic.

Casa ninhos do rua de Xai-Xai. Acollir a infants orfes que viuen al carrer.

Colegio San Ramón Nonato de Veneçuela. Subvenció al personal del centre educatiu.

FINANCIACIÓ de PROJECTES



El Projecte Xai-Xai neix de veure la realitat que viuen moltes
famílies en zones rurals de Moçambic i la necessitat de millorar la
qualitat de vida de totes elles. La construcció d'un pou era un dels
eixos del projecte, perquè l'aigua és vida. Consistia en la
perforació, instal·lació de la bomba i construcció d'una torre de
distribució amb dos tancs d'emmagatzematge (cada un de 10 mil
litres). Posteriorment calia canalitzar l'aigua fins a la casa de les
famílies mitjançant una xarxa de distribució.
Gràcies a la col·laboració de totes les persones que han cregut en
aquest projecte -en particular a Josep M. Sust i als joves de la
Parròquia Sant Josep Obrer de Castelló a través de les seves
campanyes solidarias-, 150 nens de 2-5 anys; 400 nens de 6 a 14
anys (escolaritzats) 300 dones i 50 homes, han pogut millorar la
seva qualitat de vida. Indirectament també han gaudit dels
beneficis del pou les 1.200 persones que resideixen als voltants.

2.- Construcció d'un pou a Xai-Xai, Moçambic

El Pou fet realitat

Donació dels joves de Castelló Infants recollint aigua del pou a Xai-Xai



VOLUNTARIAT
Obra Mercedària a Espanya coordina actualment a
76 voluntaris que actuen a les presons de
Barcelona, Elx, Castelló i Saragossa. La tasca dels
voluntaris és fer acompanyament, tallers formatius,
oferir assessoria jurídica i donar suport a les famílies
dels presos.

A les llars d'acollida també es realitza una tasca
imprescindible acompanyant i realitzant activitats
pels residents. En el PAO (Punt d'Atenció i Orientació)
els voluntaris ajuden a realitzar la planificació dels
usuaris del servei, tractant aspectes laborals i
personals segons les necessitats de cada persona.

- a Llars d'Acollida
- dins de la Presó
- en el PAO 

- tallers formatius
- assistència socio-caritativa
- assessoria jurídica
- acompanyament psicològic
- acompanyament humà
- acompanyament espiritual

Els voluntaris col·laboren:

I realitzen:

Formació de voluntaris d'Obra Mercedària a Barcelona



La Llar Mercedària de Saragossa va celebrar un
sopar solidari amb l'objectiu de recaptar fons per
seguir ajudant als presos en el seu procés de
reinserció social.

Sopar solidari a Palma de Mallorca

ESDEVENIMENTS SOLIDARIS La comunitat de Palma de Mallorca va celebrar
el dia 26 de setembre el 1r Sopar Solidari en
benefici de l'obra social dels mercedaris, que va
comptar amb la presència del Bisbe de Mallorca,
D. Sebastià Taltavull. L'Església de la Mercè de
Palma també va organitzar el mercat solidari a
benefici de l'Obra Mercedària.Un grup de la parroquia San Vicente Ferrer de

Elche de Mans Unides va organitzar un dinar
solidari amb més de 100 persones a benefici de
la Fundació Obra Mercedària.

Sopar a Saragossa Dinar a Elx Mercat a Mallorca

Cartell
Campanya
Nadal
a Castelló

A Castelló es va realitzar la Campanya solidària
de Nadal "llibertat amb dignitat" per ajudar els
pisos d'acollida per a presos.



La Fundació Obra Mercedària ha rebut ajudes
econòmiques per part del sector públic,
fundacions, organitzacions, entitats i empreses per
seguir treballant i potenciant aquesta obra social
de llibertat i dignitat. Institucions de tots els àmbits
i sectors han cregut en una tasca que aposta per
les persones en risc d'exclusió social.

També han estat molt importants les
col·laboracions en producte que hem rebut
d'empreses que ens han permès desenvolupar i
potenciar els nostres projectes de prevenció,
acompanyament i reinserció social.  

Entrega de pizzes a l'Escola CEIP Castella del Raval

AJUDES ECONÒMIQUES



Assesorament al Punto Libertad de Castelló

PUNTS D'ATENCIÓ I ORIENTACIÓ
Barcelona:

Usuaris: 46                     
Servei Soci-Jurídic: 24                    
Atenció a les famílies: 1  
Reinserció Penitenciària: 3
Planificació de la Llibertat: 59
Reinserció Post Penitenciària: 40
Punt de trobada: 37
Rober: 36

                                       

Elx:
Mediació Penitenciària: 10
Rober: 78
Programa Autoestima i Valors: 20                   
   

                                       

El PAO és el punt d'entrada als diferents serveis
de la Fundació. Serveix per donar resposta a
persones dins de l'àmbit penal.

Serveis:
Socio-jurídic                     
Atenció a famílies                    
Reinserció penitenciària  

Planificació de la 

Recerca de feina

                                       

     i post-penitenciària  

     llibertat

Formació acadèmica
Mediació
Programa de valors i 

Centre de dia
Rober

     autoestima  



Els presidents de Rotary Club Alacant i Club Alacant Port, Rector de la Universitat d'Alacant, presidenta de la Fundació Manuel
Pelaez Castillo, amb la presència del Director del C.P. de Fontcalent i membres de la Fundació Obra Mercedària, fan lliurament
del xec per a la reparació de La Casita d'Alacant.

TRANSPARÈNCIA
Despeses: 555.938,33€ Ingressos: 501.171,24€

Ajudes concedides i altres despeses: 168.724,91€
Aprovisionaments: 295,65€
Sous i salaris: 205.447,43€
Seguretat social: 69.468,94€
Altres despeses d'explotació: 105.001,37€
Amortitzacions de l'immobilitzat: 2.071,46€
Altres: 4.928,46€

Prestacions de serveis: 71.370€
Subvencions oficial a les activitats: 

Donacions i altres ingressos per activitats:
290.574,33€

       139.226,91€

Resultat de l'exercici: - 54.767,09€



Les 9 publicacions que més han agradat a Instagram

1.- Reunió de Responsables de les Llars d'Acollida juntament amb la direcció de la Fundació Obra Mercedària

2.- Les províncies mercedàries en el Convent de la Mercè de Cuzco al gener de 2019 per a la Clausura dels 800 

3.- Des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona se celebrà la festividad de la nostra Patrona

4.- Infant apadrinat de la comunitat de Xai-Xai, Mozambique

5.- Equip del Pis de Trata de Santa Maria de Cervelló (Guatemala) amb el Mestre General, Juan Carlos Saavedra

6.- Entrega de la Medalla del Col·legi d'Advocats de Barcelona a la direcció de la Fundació

7.- Visita del Papa Francisco a les presons panamenyes

8.- Fr. Javier Palomares i la directora de la Fundació, Núria Ortín, a la Presó de La Joyita de Panamá

9.- Fr. Cheo en tasques d'acompanyament al Centre Penitenciari de Ponent de Lleida

Estem a les xarxes socials
3.924

seguidors
7.250

seguidors

De l'1 de gener fins al 31 de
desembre, l'increment de

seguidors a la pàgina de
Facebook de la Fundació

ha estat de 2.150 persones



Segueix-nos

Contacta'ns

Ajuda'ns

info@obramercedaria.org

Conèixe'ns       www.obramercedaria.org

933 301 875 

ES23-2100-500051-0200162080


