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Fundació Àgora per al Foment de la
Comunicació i el Desenvolupament

Som una fundació privada que treballa des de l’any 1969 en l’atenció 
social, psicològica i educativa de persones i col·lectius marginats 
en situació de risc social o amb dificultats econòmiques. Duem a 
terme l’acció social amb persones vulnerables des d’una visió integral 
en els àmbits d’actuació següents: infància, joventut i família; violèn-
cia familiar i de gènere; inclusió social; i acció social en el sistema 
judicial. 

L’atenció social directa amb les persones ens permet investigar i crear 
models propis d’intervenció transferibles a altres professionals i terri-
toris. Fem, doncs, recerca i innovació, disciplines a les quals afegim 
la formació. També desenvolupem campanyes d’incidència en els 
poders públics i de tot plegat en difonem els resultats, ja que ente-
nem la sensibilització com a part del treball.

Els més de 43 anys de servei a persones i famílies amb rigor, ètica i 
qualitat professional ens situen com a referents en l’acció social en el 
sistema penal, en l’atenció i visualització dels infants víctimes de violèn-
cia de gènere i de les seves mares, i en la reeducació de maltractadors.

La nostra visió ens porta a prioritzar esforços i mitjans en:

Els infants i les mares víctimes de violència familiar i de gènere. 

La formació de pares i mares per tal que puguin tenir cura dels 
seus fills, en especial les mares que estan soles. 

La prevenció de la delinqüència i dels problemes de conducta 
entre els joves.

Desenvolupem aquestes línies tenint en compte de forma prioritària 
les situacions de pobresa.

L’Estat espanyol és el nostre àmbit d’actuació, un espai al qual volem 
expandir l’activitat que actualment desenvolupem de forma més con-
centrada a Catalunya i a les Illes Balears. Som una entitat socialment 
responsable que treballa amb els paràmetres de qualitat de la norma 
ISO 9001:2008 i que està auditada per la Fundación Lealtad quant 
a transparència i bones pràctiques. Som membres del Pacte Mundial 
de les Nacions Unides pel foment de la responsabilitat social.

Creu de Sant Jordi
Generalitat de Catalunya
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A través dels nostres serveis contribuïm a eradicar la violència familiar i de gènere, i a millorar la seguretat i el benestar de les 
persones que la pateixen. Incidim en les causes de la violència i en l’impacte que té en la societat. Les nostres accions són inte-
grals, ja que prestem atenció a víctimes i a agressors.

Violència familiar i de gènere

Duem a terme diferents projectes dirigits a les dones que viuen o han viscut 
situacions de violència de gènere. Oferim acompanyament en el seu procés 
de recuperació per millorar l’apoderament i l’autonomia. Ho fem facilitant  
informació, suport emocional i tractament terapèutic. La intervenció pot ser 
individual o en grup i té com a objectiu:

Disminuir l’aïllament emocional i social.

Millorar el reconeixement i l’expressió d’emocions i sentiments.

Augmentar l’autoestima.

Millorar habilitats relacionals.

Desenvolupar l’autonomia i la responsabilitat.

Revisar els rols de gènere que validen la violència.

Atenció a dones víctimes de violència masclista 

Municipi i servei

Barcelona
Servei d’atenció psicològica a dones que pateixen maltractament, SDAP.
Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, Departament de Benestar Social 
i Família de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona
Pis de dones. FAVB i Ajuntament de Barcelona

Rubí
Atenció psicològica individual i grupal, SAP. Ajuntament de Rubí 

Salt 
Informació i atenció a les dones, SIAD. Consorci de Benestar Social del 
Gironès-Salt

Girona
Acolliment i recuperació per a dones en situació de violència masclista        
i els seus fills i filles, SAS. Departament de Benestar Social i Família           
de la Generalitat de Catalunya

Illes Balears
Servei d’atenció psicològica a dones que pateixen maltractament, SDAP. 
Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat

Palma
Atenció social integral a víctimes de violència de gènere. Ajuntament de Palma

Total 

Persones ateses

123

4
142

140

9

14

419

851

Els fills i les filles de les dones que pateixen violència masclista són les víc-
times invisibles d’aquesta problemàtica social. Sovint pateixen en silenci les 
conseqüències d’aquesta xacra.

Es calcula que a l’Estat espanyol 800.000 infants pateixen violència de 
gènere a casa seva. 200.000 són fills i filles de dones que han rebut 
ordres de protecció. 

A Catalunya, la xifra oscil·la entre els 25.000 i els 30.000 segons l’any, i a 
les Illes Balears, prop de 7.000 infants pateixen aquesta situació cada any. 

Aquests nens i nenes viuen el terror de rebre o de presenciar agressions 
físiques i psicològiques a la pròpia llar. 

Per a la societat, però, encara són invisibles, víctimes col·laterals. 

Els infants són víctimes directes i diferents a la mare, i necessiten tracta-
ment especialitzat. Malauradament, només el 4% rep atenció.

A través del programa Mentories donem veu i un espai de cura i atenció especia-
litzada a  aquests infants. Els oferim a ells i a les seves mares atenció psicològica 
i educativa. El tractament és individual i en grup i dura un mínim d’un any.

Quines conseqüències pateixen? 

Alteracions emocionals: por, ansietat, tristesa, estrès, baixa autoestima...

Alteracions físiques: trastorn del son, trastorns de l’alimentació, enuresi, etc.

Dificultats conductuals: dificultat per expressar emocions, agressivitat, sub-
missió, aïllament, dificultats de concentració i d’atenció, fracàs escolar...

Infants víctimes de violència familiar
i de gènere 

Municipi i servei

Barcelona
Servei d’atenció a nenes i nens que han patit violència masclista, SAN. 
Ajuntament de Barcelona

Sant Feliu de Guíxols
Intervenció psicoeducativa per a infants i joves en situació de violència, 
ÀGORA. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Girona
Intervenció psicoeducativa amb menors agressors, SIPEM-Justícia. 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Atenció psicosocial per a nins i nines víctimes de violència  
de gènere en l’àmbit familiar
Palma. Ajuntament de Palma
Part forana. Conselleria de Salut, Família i Benestar Social del Govern  
de les Illes Balears i Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat

Total

Persones ateses

250

42

6

258
87

643

Els homes són els principals autors de la violència de gènere. Per cada dona 
maltractada hi ha un home que l’agredeix. Per això és fonamental comple-
mentar l’atenció a les víctimes (dones i filles i fills) amb serveis que impliquin 
els homes en l’eradicació d’aquesta violència. 

Oferim informació, assessorament i intervenció psicosocial a homes que mal-
tracten amb l’objectiu de millorar la seguretat i el benestar de les víctimes 
(dones i filles i fills) a través d’una reducció o un cessament de la violència.

Prevenció i atenció a homes que maltracten

Municipi i servei

Barcelona
Servei d’atenció a homes per a la promoció de relacions no violentes, SAH.
Ajuntament de Barcelona
Canviem-ho. Ajuntament de Barcelona
SAHM Salut. Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat 
de Catalunya

Palma
Servei municipal d’atenció a persones maltractadores dins l’àmbit            
de la relació de parella, SMAPM. Ajuntament de Palma

Total

Persones ateses

159

603
20

103

885

persones ateses de l’àmbit
de violència familiar i de gènereTotal 2.379

Acció social



Infància, joventut i família

Territori i servei

Barcelona
Casal en Família. Ajuntament de Barcelona i Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya

53

Persones ateses

Hi atenem famílies en situació de pobresa. Als pares i a les mares els oferim 
suport a l’hora d’educar i criar correctament els seus fills i filles, i als infants els 
atenem des d’un punt de vista assistencial, afectiu i educatiu.  

El Casal en família presenta l’element innovador de treballar alhora els pares 
i els infants, ja sigui individualment o en conjunt. També destaca perquè 
l’actuació s’adapta a la realitat concreta de cada família i pel treball en xarxa 
amb altres serveis del territori. 

La finalitat del Casal en família és:

Aconseguir que les famílies proporcionin als menors un entorn familiar 
adequat, garantint el seu desenvolupament integral i eliminant els factors 
que podrien ser causa de desprotecció.

Preservar la integritat de les famílies i evitar la separació dels menors.

Territori i servei

Palma
Creixença, espai de suport familiar. Ajuntament de Palma, Institut 
Mallorquí d’Afers Socials i Obra Social Sa Nostra

67

Persones ateses

A través d’aquest programa donem suport en grup i individual a mares amb 
infants de 0 a 10 anys. Són dones que tenen dificultats de relació i a l’hora de 
criar les seves filles i fills per manca de capacitats marentals, de suport familiar 
o xarxa social.

La intervenció es fa de forma integral, ja que es promou el treball en xarxa amb 
altres serveis i recursos de la comunitat.

Creixença 

Territori i servei

Barcelona
Biblioteca del Bon Pastor. Consorci de Biblioteques de Barcelona   

75

Persones ateses

Atenem infants i joves en situació de risc i amb estructures familiars mul-
tiproblemàtiques que accedeixen a la Biblioteca del Bon Pastor. El motiu 
de la intervenció és la complexitat que representa atendre aquests infants i 
joves a causa de les seves mancances d’hàbits socials, personals i afectius. 
Els estimulem la imaginació i la psicomotricitat a través de tallers.

Suport socioeducatiu a biblioteques 

Territori i servei

Comarca d’El Garraf
Servei d’Educació Afectiva i Sexual - Tarda Jove. Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya, ajuntaments de Vilanova i la Geltrú, Sitges      
i Sant Pere de Ribes i Diputació de Barcelona 

2.979

Persones ateses

Promovem conductes afectivosexuals saludables que permetin prevenir 
embarassos no desitjats i infeccions de transmissió sexual entre els joves de 
12 a 14 anys de la comarca del Garraf. També fem accions de sensibilització 
adreçades a la població en general sobre l’evolució, la imatge social i la reali-
tat de la SIDA. Tot plegat ho fem des de l’Oficina jove del Garraf i mitjançant 
xerrades als instituts de la zona.

Servei d’educació afectiva i sexual Tarda Jove

Territori i servei

Girona
Font de la Pólvora: atenció a famílies amb infants i joves         
en situacions de risc social. Direcció General d’Atenció a la Infància    
i l’Adolescència (DGAIA) del Departament de Benestar Social i Família    
de la Generalitat de Catalunya

63

Persones ateses

En aquest servei, que gestionem amb Suara Cooperativa a través d’una UTE, 
s’hi atenen infants i famílies amb dificultats per tal de disminuir situacions 
de risc, augmentar les competències parentals i afavorir les capacitats dels 
infants per poder afrontar aquestes situacions.

Centre Font de la Pólvora: atenció a famílies amb infants i joves 
en situació de risc social

Al CRAE Prim resideixen infants i joves d’entre 6 i 18 anys tutelats per la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Un equip 
d’educadores i educadors socials té cura d’ells dia i nit i vetllen per la seva 
salut, educació i estat emocional mentre es treballa amb la família biològica o 
es busquen altres camins, com ara els acolliments familiars o els pisos de joves. 

Centre Residencial d’Acció Educativa Prim 

Territori i servei

L’Hospitalet de Llobregat
Centre Residencial d’Acció Educativa Prim. Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) del Departament  de Benestar Social     
i Família de la Generalitat de Catalunya

Persones ateses

24

Adopcions d’infants amb necessitats especials. Garantim que el menor amb 
necessitats especials tutelat per l’administració trobi una família, prèviament 
estudiada i valorada com a idònia, que el vulgui adoptar. Fem un seguiment 
del menor amb la família preadoptiva per garantir la seva protecció efectiva 
per tal que pugui créixer de manera harmònica i estable. Aquests infants tenen 
alguna d’aquestes característiques: Són un grup de germans; tenen més de 7 
anys; presenten alguna disminució física, psíquica o sensorial, o bé pateixen 
alguna malaltia crònica.

Acolliments familiars. Promocionem l’acolliment familiar i garantim que els 
menors que es troben sota la mesura d’acolliment simple trobin una famí-
lia, prèviament valorada i estudiada, que el vulgui acollir a la seva llar. De la 
mateixa manera que amb les adopcions, fem el seguiment del menor amb la 
família d’acollida. Els tipus d’acolliment són: de curta durada, de llarga durada 
o permanents i d’urgència i diagnòstic.

Adopcions i acolliments, SAINE

Serveis

Acolliments
Adopcions
Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA) del Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya

Total

Persones ateses

139
152

291

Atenem famílies desestructurades per ajudar els pares i les mares a educar els seus fills i filles, i tractem infants en situació 
de risc i desemparament. També treballem per trobar famílies que acullin o adoptin infants. Els nostres serveis tenen un clar 
vessant preventiu.

Infància, joventut i família

Casal en família 



Territori i servei

Barcelona
Pis de Joves. Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, i Departament 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya

9

Persones ateses

Portem a terme programes de prevenció i atenció social per a acusats i condemnats d’haver comès un delicte amb l’objectiu 
d’afavorir la seva reinserció social. Treballem en les causes de la delinqüència, en la reparació dels danys causats i en la millora 
de les competències de les persones, en especial dels joves. En definitiva, les ajudem a construir un nou projecte de futur i alhora 
incidim en l’entorn perquè en faciliti la integració.

Acció social en la justícia

Pis d’autonomia per a joves d’entre 18 i 21 anys sense recursos econò-
mics, llar ni família. El pis pretén ser un trampolí cap a la vida adulta, cap a 
l’emancipació. S’intenta afavorir una vivència tan semblant com sigui possible 
a la vida independitzada, com podria ser la vida en un pis compartit.

3.144

Territori

Catalunya
Mesures Penals Alternatives, MPA. Direcció General d’Execució 
Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia         
de la Generalitat de Catalunya

Persones ateses

Vetllem pel compliment de les sancions penals imposades pels jutges a les 
persones condemnades per haver comès un delicte o falta i que no comporten 
ingrés a presó.

A la demarcació de Barcelona som els responsables del seguiment i control 
de les mesures següents: obligacions derivades de suspensions o substitucions 
de penes privatives de llibertat, mesures de seguretat privatives i no privatives 
de llibertat i programes de treball en benefici de la comunitat associats als 
programes anteriors.

A les Illes Balears, el programa de mesures penals alternatives complementa el 
Servei d’Atenció social als jutjats, majoritàriament en el seguiment de mesures 
relacionades amb les drogodependències.

Mesures penals alternatives 

Pis de joves Educadors de carrer

Sant Adrià de Besòs. Treballem amb adolescents i joves en situació de risc 
social per prevenir la marginació i l’exclusió, i afavorir la seva integració i 
participació activa i crítica. Es tracta de persones amb formes de socialització 
que generen factors de risc, com ara el consum de tòxics i danys a l’entorn, 
així com l’ocupació de l’espai públic amb una actitud que genera molèsties i 
queixes per part de la comunitat. 

Barri de La Bordeta de Barcelona. Reforcem i millorem la cohesió social del 
barri promovent el treball col·laboratiu entre les entitats i els veïns integrants 
del teixit  sociocultural, econòmic  i educatiu. Els educadors de carrer desen-
volupen accions socioculturals i esportives adreçades a infants, joves i famílies 
del barri que n’afavoreixen la integració i la participació. 

Territori i servei

Sant Adrià de Besòs
Servei d’educadors. “Des del carrer”. Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Barcelona
Servei d’educadors de carrer de La Bordeta. Ajuntament de Barcelona

Total

Persones ateses

62

493

555

persones ateses de l’àmbit
d’infància, joventut i famíliaTotal 4.116

Atenem nois i noies d’origen estranger menors d’edat que compleixen mesures 
judicials en centres educatius. Oferim servei als professionals del centres, als 
joves i a les seves famílies. També atenem la població estrangera major d’edat 
internada a la presó.

Mediadors culturals

Municipi i servei

Girona, Lleida, Barcelona, Mollet del Vallès i Palau-solità de Plegamans
Mediadors culturals en centres educatius de justícia juvenil.       
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 

Lleida
Mediadors culturals en serveis socials a l’àmbit penal. CP Ponent. 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Total

Persones ateses

294

270

564

Atenció social als jutjats

Oferim atenció psicosocial a les persones afectades per una problemàtica 
judicial penal per prevenir i tractar l’exclusió social. En alguns casos aquesta 
prestació s’estén a l’àmbit civil i a la família.

Territori

Mallorca
 Palma
 Manacor
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social del Govern de les Illes Balears

Menorca
 Ciutadella
 Maó
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social del Govern de les Illes Balears            
i Consell de Menorca

Total

Persones ateses

371

50

300

21

71

29

421

persones ateses de l’àmbit 
d’acció social en la justíciaTotal 4.129



Oferim accions per combatre la pobresa i l’exclusió social de persones en situació de vulnerabilitat. A través dels nostres serveis 
facilitem l’obtenció de recursos econòmics i materials, com també accés a formació i suport en la inserció laboral.

Inclusió social

Hem inserit laboralment i format persones que viuen al barri en jardineria, 
neteja, manteniment i civisme de l’espai urbà. Aquests veïns i veïnes han 
identificat i intervingut en punts negres del barri conjuntament amb altres 
membres de la comunitat.

Inserció sociolaboral de neteja, manteniment i civisme en l’espai 
urbà de Trinitat Nova

10

Territori i servei

Barcelona
Ajuntament de Barcelona

Persones ateses

Atenem persones que tenen especials dificultats per accedir a un lloc de treball. 
Oferim suport i acompanyament basat en l’anàlisi de competències, el seu 
desenvolupament i l’orientació professional. L’objectiu final és la reincorpo-
ració al mercat laboral.

Orientació i inserció sociolaboral

403

75

48

26

Municipi i servei

Girona, Figueres, Sils, St. Feliu de Guíxols, Lloret de Mar, Sta. Coloma 
de Farners, la Bisbal d’Empordà, Badalona i Montcada i Reixac
Itineraris d’inserció sociolaboral per a persones perceptores de la Renda 
mínima d’inserció, ITIS. Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona

Girona i Sta. Coloma de Farners
Orientació i inserció sociolaboral per a dones en situació d’especial 
vulnerabilitat, POIN. Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya

Sant Feliu de Guíxols
Suport psicosocial a la dona immigrada, SISO. Ajuntament de Sant Feliu    
de Guíxols i Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Servei d’inserció sociolaboral, PRISMA. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Total

Persones ateses

552

Durant el procés d’inserció laboral de les persones que atenem és imprescindible 
el treball amb les empreses i la intermediació laboral (creuament d’ofertes amb 
candidatures amb l’objectiu de cobrir un lloc de treball).
Programes Incorpora i Reincorpora de “la Caixa”. El primer està adreçat a la 
inserció laboral de persones en situació d’especial vulnerabilitat i el Reincorpora 
s’ofereix a persones privades de llibertat amb les quals es desenvolupa un itine-
rari personalitzat d’inserció sociolaboral i activitats de formació-servei.
Agència privada de col·locació sense ànim de lucre. Hem obtingut aquesta 
homologació per tal de poder establir convenis amb els organismes públics i fer 
intermediació laboral.
Pràctiques a empreses. Gràcies a convenis promoguts per la Fundació IReS, per-
sones perceptores de la Renda mínima d’inserció i dones en situació d’especial 
vulnerabilitat han pogut fer pràctiques a empreses (20 hores de mitjana).

Empresa i intermediació laboral

95
25

Territori i servei

Província de Barcelona
Programa Incorpora
Programa Reincorpora
Obra Social “la Caixa”

Total

Persones ateses

120

La renda mínima d’inserció (RMI) és una prestació econòmica per a persones 
amb greus dificultats econòmiques i socials. Atenem una població multiproble-
màtica de forma integral, globalitzada, continuada i propera. L’objectiu és oferir 
a aquests ciutadans prou mitjans econòmics per viure mentre es preparen per a 
la inserció o reinserció social i laboral.

Gestió de la Renda mínima d’inserció

98

Territori i servei

Província de Barcelona
Gestió de la renda mínima d’inserció (RMI). Departament de Benestar Social 
i Família

Persones ateses

Serveis

Illes Balears
Servei de formació bàsica en tasques d’auxiliar de l’hosteleria, d’inserció 
social i prelaboral per a dones en risc greu d’exclusió social, principalment 
perceptores de la RMI a Manacor i comarca. Institut Mallorquí d’Afers 
Socials del Departament de Benestar Social del Consell de Mallorca
Curs de formació ocupacional: operacions bàsiques de restaurant i bar.
Servei d’Ocupació del Govern de les Illes Balears
Taller d’oci per a persones drogodependents en fase d’incorporació social.
Ajuntament de Palma
Curs de capacitació prelaboral per a immigrants. Conselleria de Presidència 
(direcció general de Cooperació i Immigració) del Govern Balear
Curs d’auxiliar de neteja. Ajuntament de Sant Llorenç d’es Cardassar
Curs de coneixement de l’entorn. Ajuntament de Son Servera
Curs de capacitació professional d’auxiliar en tècniques estètiques, CAPI. 
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears

Total

Persones ateses

33

62

26

16

15
12
29

193

Executem programes dirigits a la inserció sociolaboral de col·lectius amb risc 
o greu risc d’exclusió social i marginació. En concret, fem tallers i cursos de 
formació ocupacional i altres accions de caire més prelaboral.

Cursos de formació i tallers ocupacionals

Barcelona: 8.999

Girona: 766

Lleida: 270

Illes Balears: 1.562

Persones ateses per àmbits Persones ateses per territoris

persones ateses
de l’àmbit d’Inclusió socialTotal 973

Banc de productes no alimentaris

Gestionem excedents i donacions d’empreses (roba, joguines, productes d’higiene i 
neteja, mobiliari) i els distribuïm a entitats d’acció social per tal que els facin arribar 
a persones necessitades, excloses o en risc d’estar-ho.

Empreses donants: 6
Productes donats (unitats): 17.387

Persones en TBC: 6
Persones en procés de formació: 20

Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família, 
Agència de Residus de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya i Ajuntament de Barcelona.

35,6 %

35,5 %

20,5 %8,4 %
Violència familiar i de gènere

Infància, joventut i família

Acció social en la justícia

Inclusió social

4.129

973

TOTAL PERSONES 
ATESES 2011

11.597
4.116

2.379

6,6%

2,3%

13,5%

77,6%



Recerca, innovació i formació

Sensibilització
i incidència

Responsabilitat
social

Voluntariat

Estudiem les necessitats socials emergents, cosa que ens permet donar a conèixer noves mancances, avaluar l’impacte de noves propostes i 
aportar nou coneixement. Ho duem a terme a través d’experiències pilot i de millores metodològiques que alhora ens permeten transferir el 
nostre coneixement. La formació que oferim a professionals i estudiants recull tot aquest treball.

Treballem per fer visibles els problemes i les necessitats socials de les 
persones que atenem. Desenvolupem campanyes de sensibilització 
dirigides a col·lectius professionals i a la població en general i també 
estratègies d’incidència adreçades als poders públics.
Exposició “Jo també vaig ser invisible” sobre infants víctimes de violència al 
8è Congrés del Doing Good Doing Well, a IESE, a la Universitat de Barcelona 
i a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Presència a la 16a Mostra d’entitats de Barcelona, on professionals i perso-
nes voluntàries van donar a conèixer la problemàtica dels infants víctimes de 
violència de gènere, el Casal en família i el servei d’acolliments i d’adopcions. 

Participació al congrés del Doing Good Doing Well d’IESE amb la ponència 
El model tradicional d’ONG i fundacions: què ha canviat amb l’aparició de les 
empreses socials?, a càrrec de la directora de la Fundació IReS, Montserrat Tohà.

Conferència al congrés d’estudiants de ciències penals de la Universitat 
de Barcelona impartida per Montserrat Tohà sobre les repercussions de la 
reforma del Codi Penal del 2010 en els condemnats i en la societat en general.

La Fundació IReS exposa la seva experiència sobre el compliment de penes 
a Lisboa en el marc de les jornades internacionals La reinserció social en la 
justícia: intervenir en temps de canvi. La representació de l’entitat va anar a 
càrrec de la directora.

Presentació d’una bona pràctica sobre rehabilitació i reinserció a la jornada 
Obrint portes organitzada per ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social).

Participació en el documental “Buits”, una 
obra que ofereix testimonis d’homes que han 
maltractat i han fet teràpia. Dirigit i interpre-
tat per Susana Barranco, la Fundació IReS ha 
col·laborat aportant la visió experta de pro-
fessionals i de testimonis i en les tasques de 
difusió del documental.

L’impacte mediàtic en premsa escrita, Internet, 
ràdio i televisió és de 42 aparicions. A més, 
a través dels butlletins digitals de la Fundació 
s’han enviat 65 notícies a uns 3.000 contactes. 

Mitjançant el web www.fundacioires.org, 
al llarg de l’any 2011 es van registrar 18.888 
visites i 83.401 pàgines vistes. Els visitants 
únics van ser 12.745. A través del Canal 
del YouTube de la Fundació, el vídeo sobre 
infants víctimes de violència de gènere es va 
visualitzar prop de 5.500 cops. 

Hem conceptualitzat i desen-
volupat la nostra estratègia de 
responsabilitat social basada en 
la màxima que les empreses i la 
Fundació IReS col·laborin d’igual 
a igual i que ambdues surtin 
guanyant. En concret, oferim a 
les empreses la possibilitat que 
els nostres professionals experts 

en temes socials ofereixin formació als seus treballadors per tal de 
generar més benestar emocional a les seves llars. A canvi, l’empresa 
es compromet a donar suport econòmic als projectes socials Casal en 
Família i infants víctimes de violència familiar i de gènere.
Ens adherim al Pacte Mundial de les Nacions Unides, una iniciativa 
voluntària de responsabilitat social a partir de la qual les empreses que el 
subscriuen es comprometen a complir deu principis per a la construcció d’un 
mercat més estable i equitatiu.

Ens incorporem a l’associació empresarial 22@Network. Ens convertim en 
la primera entitat social que forma part de l’associació amb l’objectiu de 
contribuir en el desenvolupament de polítiques de responsabilitat social 
de les companyies, així com potenciar plegats programes de voluntariat. 

Suite solidària. Arran d’un acord marc de responsabilitat social amb Majestic 
Hotel Group es crea la Suite solidària, una iniciativa gràcies a la qual el grup 
hoteler destina part de la facturació de la campanya d’estiu d’aquesta habita-
ció del cèntric hotel del passeig de Gràcia barceloní a la Fundació. 

Hem dut a terme un nou pla de voluntariat amb l’objectiu de 
difondre externament l’àrea i de definir nous llocs per a les persones 
voluntàries en el si de l’entitat.

Hem rebut 67 sol·licituds de voluntariat, 19 persones han participat 
en les trobades informatives i vam tancar l’any amb 25 voluntaris 
en actiu. A més de la dedicació a projectes socials, els voluntaris 
i voluntàries de la Fundació IReS han participat en la Mostra 
d’entitats de les festes de la Mercè de Barcelona, en el 2n Congrés 
europeu del voluntariat i en el 1r Marketplace d’intercanvi entre 
entitats socials que treballen amb voluntariat i el món empresarial.

Prospecció estatal dels serveis de suport a la marentalitat positiva de les 
mares víctimes de violència masclista i d’atenció psicoeducativa als 
seus fills i filles com a víctimes de violència masclista. Treball finançat pel 
Ministeri de Sanitat i Política Social.

“Children’s rights in action. Improving children’s rights in migration 
across Europe. The Romanian case”. Cerca finançada per la Comissió 
Europea i participada per la Universitat de Barcelona amb l’objectiu de fer 
recomanacions polítiques i tècniques per millorar la integració dels fills de 
les famílies romaneses immigrades.

Curs d’intervenció amb nens i nenes víctimes de violència de gènere en el 
context familiar per a professionals de la xarxa social i sanitària de Catalunya.

Curs de formació en detecció de casos de violència familiar i de gènere i 
derivació a la xarxa especialitzada adreçada a professionals en actiu de les 
xarxes sociosanitàries i educatives. Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la 
Salut de Catalunya i de Balears.

Taller preventiu de sensibilització i informació sobre els infants víctimes 
de violència familiar i de gènere per a professionals en actiu. Acadèmia de 
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

Taller de noves masculinitats i prevenció de la violència familiar i de gènere 
treballant amb els homes per a la població en general. Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

Cursos de formació per a cuidadors no professionals de gent gran. PRODEP

Segona edició del postgrau d’execució penal a la comunitat, 2011-2012, 
formació dirigida i coordinada per la Fundació IReS, la Universitat de 
Barcelona i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Xerrada sobre execució penal i exclusió social en el marc del curs d’introducció 
a situacions de desigualtat i exclusió social. Fundació Autònoma solidària. 

Xerrada sobre l’atenció específica als infants exposats a la violència de gènere 
per a professionals de serveis socials. Federació Espanyola de Municipis.

Estudiants de pràctiques: 17 estudiants de diferents universitats de 
Catalunya, les Illes Balears i l’Estat espanyol. Universitat de Barcelona, 
Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Ramon Llull, Universitat de 
Girona, Universitat de les Illes Balears i Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED).
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També agraïm el suport i la col·laboració
dels socis i sòcies i de les persones voluntàries

Empreses i entitats col·laboradores 

Grandvalira Andorra · ARK Gallery Studio · Associació de Comerciants de Sant Narcís · Associació de Veïns Sagrada Família · Auco Vallès
Can Antaviana · Cadena d’Hotels Guitart · Clece · Cia Española de Aislamientos · Consorci de Benestar Social de Badalona Sud · Costamar Calafell 

Desigual · Esade-Institut d’Innovació Social · Escola de Música Accent · Espai Verd · Federació Catalana del Voluntariat Social · Fundació Isolana 
Galvarplast · Hotel Gallery · Hotel Hespèria · Hotel Murmuri · Hotel Anglaterra · IESE-DGDW · Isdin · Isopractic · Lafarge · Isolana Montajes

Matamala Restaurant · Mercantic · Melon District · Món Sanat · Mudances Trallero · New Look · Open Pan · Port de Barcelona · Payasos del Mundo
Puig Virgili · PwC-PricewaterhouseCoopers ·  Tiselab · Recursos Educatius per la infància · Solimar Hotel · Toni Ortiz Peixeters

Administracions públiques finançadores

Administració autonòmica
Generalitat de Catalunya
 · Departament de Justícia

 - Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil
· Departament de Benestar Social i Família
 - Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
 - Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció
 - Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
 - Institut Català de les Dones
· Departament d’Empresa i Ocupació
 - Servei d’Ocupació de Catalunya
· Departament de Salut
· Departament de Territori i Sostenibilitat
 - Agència de Residus de Catalunya
· Departament de Governació i Relacions Institucionals

Govern de les Illes Balears
· Conselleria de Presidència, direcció general de Cooperació i Immigració
· Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
· Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
 - Servei d’Ocupació de les Illes Balears

Consell de Mallorca
· Departament de Benestar Social
 - Institut Mallorquí d’Afers Socials

Consell Insular de Menorca

Administració estatal
· Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat

Administració local
· Ajuntament de Barcelona
· Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
· Ajuntament de Rubí
· Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
· Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
· Ajuntament de Sitges
· Ajuntament de Sant Pere de Ribes
· Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
· Ajuntament de Palma
· Ajuntament de Son Servera
· Ajuntament de Sant Llorenç d’es Cardassar
· Ajuntament de Felanitx
· Consell Comarcal de l’Alt Penedès
· Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt
· Consorci de Biblioteques de Barcelona
· Diputació de Barcelona
· Diputació de Girona

Institucions i organismes patrocinadors

Seus principals de la Fundació Institut de Reinserció Social - IReS

Barcelona

Àlaba 61, 1r
08005 Barcelona
Tel. 93 486 47 50
Fax 93 309 78 70
barcelona@fundacioires.org

Girona

Pare Coll 15, baixos 
17005 Girona
Tel. 972 42 63 70
Fax 972 24 67 05
girona@fundacioires.org

Illes Balears

Sant Miquel 39, 2n D
07002 Palma de Mallorca
Tel. 971 72 28 56
Fax 971 72 02 79
balears@fundacioires.org


